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  قسم تعليم اللغة العربية

  علوم الرتبية و التعليمكلية 

  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق جامعة موالنا

٢٠١٤  



 ب 

  Gerundالدراسة التقابلية بني املصدر و 

  تعليم اللغة العرية يف هاأمهيتو 

 

  البحث اجلامعي

  اللغة العربية يف قسم تعليم (S-1)مقدم للحصول على درجة سرجانا 

  التعليمكلية علوم الرتبية و   

  

  :إعداد

 فريدة نافعة

١٠١٥٠٠٤٧  

  :ةاملشرف

  احلاجة ديوي محيدة املاجستري

  ١٩٧٥٠٩٠٦٢٠٠٨٠١٢٠٠٩:رقم التوظيف 

    

  

  

  

  قسم تعليم اللغة العربية
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 د 

  إهداء
  احملرتمنياملرحومني والديت  إىل والدي و

  .طول حيايت، اللهم اغفر هلما وارمحهما كما ربياين صغرية مربيا روحي

  األحباءأخيت و إخويت إىل  

، هم يدفعون حسنية املرضية و أمحد بيضاوي و حممد جوهر الدين و حممد حبيب هللا
  .لمنفسي إىل سلوك احلياة لطلب الع

  ة الفاضليتإىل أستاذ

  .هللا أحسن اجلزاء اجزاهي،  يف إHاء البحث اجلامعيت، مشرفديوي محيدة املاجستري

  اضلفاأل أصحايبإىل 

  .وأساتذيت النبالء نور احلياة، جزاهم هللا أحسن اجلزاء اءمشاخيي الكرام

  إىل األساتيذ واألستاذات

براهيم جبامعة موالنا مالك إ  التعليمة و علوم الرتبييف قسم تعليم اللغة العربية كلية 
  اإلسالمية احلكومية ماالنق

  أصدقائي األحباءإىل 

ومجيع األصدقاء الذين ال أستطيع أن أذكر  أمساء بنت أيب بكرمجيع املشرفات يف مبىن 
أمساءهم يف هذه الورقة، هم أعطوين التشجيع واملساعدة يف إHاء هذا البحث اجلامعي، 

  حسن اجلزاءجزاهم هللا أ

  



 ه 

  شكر وتقدير
  

احلمد j رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى أله 

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا حممدا . وصحبه أمجعني

  .ال حول وال قوة إال باj. عبده  ورسوله

الدراسة "حتت املوضوع  اجلامعيالبحث محدا وشكرا j، بعونه متت كتابة هذا 

مثل  يصلوهذا البحث " ها يف تعليم اللغة العربيةأمهيتو  Gerundدر و التقابلية بني املص

سر الباحثة أن تقدم أمجل وهلذا ت. ساعدات من األساتيذ واألصدقاء األحباءمبهذا 

  :الشكر والتقدير إىل

ستري مدير جامعة فضيلة الربوفيسور الدكتور احلاج موجيا راهارجو املاج - ١

 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

احلاج نور علي املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية و فضيلة الدكتورة  - ٢

 .والتعليم

 .فضيلة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية - ٣

 .معياجلا ة هذا البحثاملاجستري كمشرف ة ديوي محيدةفضيلة احلاج - ٤

فحقا ال أستطيع أن أقول شيئا إليها لكثرة عوHا، وتشجيعها، 

ومدخال�ا و مقرتحا�ا، و وقتها إّيل يف كتابة هذا البحث اجلامعي، 

منذ إبداء البحث اجلامعي حىت Hايته، هي التتعب و اليشك عّين ولو  



 و 

فلها عن مضمر قليب أقول شكرا جزيال على  .كنُت أنا بكثرة النقصان

 .هتمامها و كثرة مساعد�ا، عسى هللا أن جيزها بأحسن اجلزاءحسن إ

كلية علوم الرتبية و يف قسم تعليم اللغة العربية   األساتذ واألستاذاتمجيع  - ٥

 .التعليم

 .ين دائماوايت األحباء، الذين يشجعون و أخإخويت - ٦

 أمساء بنت أيب بكر، خاصة مبىن أصدقائي يف معهد سونان أمبيل العايل - ٧

 ٢٠١٠ائي يف قسم تعليم اللغة العربية مجيع أصدق - ٨

رجو الباحثة من القراء لذا ت. كثرية من األخطاء والنقصانوأخريا أن هذه الكتابة  

حبثا   البحث اجلامعياألعزاء تصويبا وتصحيحا ألخطائها املوجودة فيه حىت يصبح هذا 

  .وباj التوفيق وj احلمد يف األوىل واآلخرة. كامال

  اجلزاءجزاكم هللا خري 

  

   ٢٠١٤أبريل   ٤ماالنج، 

  الباحثة

  

  فريدة نافعة

 ١٠١٥٠٠٤٧: رقم القيد
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 وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

  علوم الرتبية و التعليمكلية 

  قسم تعليم اللغة العربية
 

  ةتقرير املشرف

  :إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته

    فريدة نافعة:       ماالس

  ١٠١٥٠٠٤٧:     رقم القيد

و أمهيتها يف تعليم  Gerundالدراسة التقابلية بني املصدر و :  موضوع البحث

  .اللغة العربية

قد نظرنا وأدخلنا بعض التصحيحات واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 

رجانا يف قسم املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة س

  .م ٢٠١٤- ٢٠١٣يف العام الدراسي  التعليمالرتبية و كلية علوم لتعليم اللغة العربية 

  

 

  ٢٠١٣ديسمبري  ٢٥تقرير مباالنق، 

  املشرفة

  

  احلاجة ديوي محيدة املاجستري

 ١٩٧٥٠٩٠٦٢٠٠٨٠١٢٠٠٩: رقم التوظيف

  

  



 ح 

 وزارة الشؤون الدينية

  كومية ماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احل

  علوم الرتبية و التعليمكلية 

  قسم تعليم اللغة العربية
 

  جلنة املناقشةتقرير 

  :لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته

  فريدة نافعة:       االسم

  ١٠١٥٠٠٤٧:     رقم القيد

و أمهيتها يف تعليم  Gerundالدراسة التقابلية بني املصدر و :  موضوع البحث

  .عربيةاللغة ال

يف قسم تعليم اللغة  (S-1)وقررت اللجنة بنجاحها و استحقاقها درجة سرجانا 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  التعليمالعربية بكلية علوم الرتبية و 

  :جملس املناقشة . ماالنق

 (                           )      بشري مصطفى املاجستري - ١

 (                           )       زكية عارفة املاجستري - ٢

  (                           )      ديوي محيدة املاجستري - ٣

  

  ٢٠١٤أبريل  ١٤تقريرا مباالنق، 

  التعليمعميد كلية علوم الرتبية و 

 

  املاجستري الدكتور احلاج نور علي

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف 



 ط 

 وزارة الشؤون الدينية

  ك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالنا مال

  علوم الرتبية و التعليمكلية 

  قسم تعليم اللغة العربية
 

  إقرار الباحثة

  :أن املوقع أدناه وبيانايت كاآليت

  فريد نافعة:     السم

  ١٠١٥٠٠٤٧:   رقم القيد

 ماالنق -كلوجني   –سوكاهرجو :     العنوان

روط النجاح لنيل درجة سرجانا يف أقرر بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري ش

جبامعة موالنا مالك إبراهيم  ية علوم الرتبية و التعليمقسم تعليم اللغة العربية بكل

و  Gerundالدراسة التقابلية بني املصدر و : : " اإلسالمية احلكومية ماالنق حتت العنوان

  ".أمهيتها يف تعليم اللغة العربية 

واذا ادعى أحد . داع غريي أو تأليف اآلخرحضرته بنفسي وما زور�ا من إب

استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا  ةتكون املسؤولية على املشرفة أو على مسؤولي

  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

  .ار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلكحرر هذا اإلقر 

  ٢٠١٤أبريل  ٧ماالنق،   

 

  فريدة نافعة  

  ١٠٣٣٠٠٤٧: رقم القيد  
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 وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

  علوم الرتبية و التعليمكلية 

  قسم تعليم اللغة العربية
 

  بيان مواعيد اإلشراف

 فريدة نافعة:     سماال

  ١٠١٥٠٠٤٧:     رقم القيد

و أمهيتها يف تعليم اللغة  Gerundالدراسة التقابلية بني املصدر و :    موضوع البحث

  العربية

  ديوي محيدة املاجسترياحلاجة :     املشرفة

  التوقيع  الوصف  التاريخ  رقم

    خطة البحث  ٢٠١٤دمسبري  ٢٥  ١

    الفصل األول  ٢٠١٤فربايري  ٢١  ٢

    الفصل الثاين  ٢٠١٤فربايري  ٢١  ٣

    الفصل الثالث  ٢٠١٤ماريس  ١٨  ٤

    الفصل الرابع  ٢٠١٤ماريس  ١٨  ٥

    مستخلص البحث  ٢٠١٤أبريل  ٧  ٦

  املعرفة

  اللغة العربيةتعليم   قسم ةرئيس

  

  ة احلسنة املاجستريمملوء

 ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٢٠٠١:رقم التوظيف 



 ك 

 وزارة الشؤون الدينية

  لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالنا ما

  علوم الرتبية و التعليمكلية 

  قسم تعليم اللغة العربية
 

  اللغة العربية قسم تعليم ةتقرير رئيس

  بسم هللا الرمحن الرحيم

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

الــك نــا مامعــة موالجب الرتبيــة والتعلــيمعلــوم  قســم تعلــيم اللغــة العربيــة بكليــة لم ســت

  :  ةه الباحثتالبحث اجلامعي الذي كتب ماالنقإبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  فريدة نافعة: اسم

    ١٠١٥٠٠٤٧: رقم التسجيل

 اللغة العربية تعليم:  قسم

و أمهيتها يف تعليم  Gerundالدراسة التقابلية بني  املصدر و :  موضوع البحث

  اللغة العربية

كليـــة لاللغـــة العربيـــة  تعلـــيم يف قســـم ناالـــى درجـــة ســـرجإلمتـــام دراســـة وللحصـــول ع   

  .م٢٠١٤-٢٠١٣ي لعام الدراسايف  الرتبية والتعليمعلوم 

  

  ٢٠١٤أبريل  ٢٣،االنقمب ارير حت            

  اللغة العربيةتعليم   قسم ةرئيس  

        

      

  ة احلسنة املاجستريمملوء    

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٢٠٠١:رقم التوظيف     



 ل 

 وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

  علوم الرتبية و التعليمكلية 

  قسم تعليم اللغة العربية
 

  عميد كلية علوم الرتية و التعليمتقرير 

  بسم هللا الرمحن الرحيم

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

راهيم اإلســــالمية نــــا مالــــك إبــــامعــــة موالجب الرتبيــــة والتعلــــيمعلــــوم  كليــــة  تلمســــت

  :  ةه الباحثتالبحث اجلامعي الذي كتب ماالنقاحلكومية 

  فريدة نافعة: اسم

    ١٠١٥٠٠٤٧: رقم التسجيل

 اللغة العربية تعليم:  قسم

و أمهيتها يف تعليم  Gerundالدراسة التقابلية بني  املصدر و :  موضوع البحث

  اللغة العربية

كليـــة لاللغـــة العربيـــة  تعلـــيم يف قســـم نااة ســـرجإلمتـــام دراســـة وللحصـــول علـــى درجـــ   

  .م٢٠١٤-٢٠١٣ي لعام الدراسايف  الرتبية والتعليمعلوم 

  

  ٢٠١٤أبريل  ٢٣ ،االنقمب ارير حت            

  التعليمعميد كلية علوم الرتبية و   

 

  

  املاجستري الدكتور نور علي  

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف   
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  حمتويات البحث
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 ن 

 ١١    ............................................  الدراسات السابقة  -ز 
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 ١٦    ............................................  مصادر البيانات  - ج 
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  األّول فصلال

  و منهجية البحث  اإلطار العام

  

  المبحث األول : اإلطار العام

 مقدمة  -أ 

.  اللغة األجنبية ءاليتطلب كثريا من الناس على است احلاجاتمتعددات 

اليت يستخدمها اإلنسان يف العامل. و هذه اللغات  املنطوقة لغة ٦٩١٢ كانت 

) و اللغة اإلجنليزية، ٢اندارين، ) اللغة م١العشرة أكثر مستخدمها يف العامل هي 

) و اللغة ٦) و اللغة الروسية، ٥) و اللغة اإلسبانية، ٤) و اللغة اهلندية، ٣

) و اللغة ٩) و اللغة الربتغالية، ٨) و اللغة البينقالية، ٧العربية، 

كانت اللغة اإلجنليزية تقع يف الرقم الثاين و    .١) و اللغة الفرنسية١٠اإلندونيسية،

العربية تقع يف الرقم السادسة. اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية كالمها من  اللغة

  . اللغات العاملية

كرة، أصلها لغو، من باب : دعى و سعى و الكل قوم لديهم اللغة. اللغة ك

رضي، ووز�ا فـَُعة، حذفت المها، وعوض عنها، هاء التأنيث. ومعىن اللغة : 

  ٢.، والنطق، و اهلذيان، و الباطلالصوت مطلقا، و اخلطأ، والسقط

                                                             
1 http://munsypedia.blogspot.com/2013/05/10-bahasa-paling-banyak-digunakan-tahun-2013.html  
di akses tgl 15 April 2014 15:40 

  . ١٣م ص :  ١٩٨٠، ١توفيق حممد شاهني، علم اللغة العام، القاهرة، أم القرى ط  ٢
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٢ 

 

 

 

نشأ اإلنسان يف ا�تمع العديد فيها احلضارات والثقافات املختلفة، ويف 

معاملته اليوم حيتاج إىل وسيلة ليعرب ما يف ذهنه إىل غريه، وهذه الوسيلة هي اللغة. 

وكانت اللغة هلا دور عظيم يف حياة اإلنسان أل�ا تربط بني أفراد أو مجاعة. قال 

أبو الفتح ابن جين يف خصائصها أن اللغة هي أصوات يعرب �ا كل قوم عن 

  ٣أغراضهم.

اللغة هي وسيلة االتصال يستعملها كل أفراد مع قومه ليعرب ما يف أفكارهم 

   ٤شفويا كان أم حتريريا.

الصور بالسمع والبصر، إدراكا ووعيا وتسجيال وانفعاال، الطفل يلتقى 

اله وتفكريه، مث يصوغ على غرارها أشكاال تقليدية أو ويرددها مرارا بلسانه خي

"كمبيوتر"  مبتكرة، متثل إدراك القواعد والضوابط اليت تنتظمها وتوجهها. إنه كبتارٌ 

حّي يلتقى املعلومات، مع التعابري احلركية يف الوجه واللسان، وما يرافقهما من 

د متعة يف تقليد ذلك إحياءات نفسية واجتماعية ظاهرة أو خفية. و من َمثَّ جي

 ٥ونسخ ما يشبهه من الكالم، بدقة وكفاية و جناح.

أكثر استخداما باللغة اإلجنليزية املؤسسات الرتبوية أن  كما الحظت الباحثة

 اإلسالمية قليل من املدارسالثناوية  عدد املدارس هذا احلدث ألنمن اللغة العربية.

اللغة اإلجنليزية و قليل يف تعلم  كثريامات  املتعلمني و املتعلتعمق  .٦الثانوية األخرى

                                                             

(التحقيق المزافر في علوم اللغة وأنوائها م.  ١٩٨٧السيوطي، اإلمام جالل الدين أيب بكر.  ٢

  .٧القوائد على منصور). جملد األول. الطبعة الثانية. بريوت : دار الكتب العلمية. ص 

 Mustofa, Syaiful. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Malang : UINمرتجم من 4

Press Hal : 3 

  ٧٧سورية : دار الفكر ص:  -، دمشق ١٩٩٩فخر الدين قباوة، املهارات اللغوية و عروبة اللسان،  ٥

6 Data deskrip madrasah.pdf dan data jumlah SMA menurut status tiap provinsi, Departemen 
Pendidikan Nasional, 2008 



٣ 

 

 

 

كثريا يف املدارس الثانوية إال  اللغة العربية ال تُعلَّم ألن تعلمون اللغة العربية.يمنهم 

الذين  إال فيفهمون اللغة اإلجنليزية أكثر من اللغة العربيةيف املدارس اإلسالمية. 

  .  املعاهد اإلسالميةيف ونيسكن ناإلسالمية أو من الذي يدرسون يف املدارس

عميقا. مكثفا و  تعلما ها، و يتعلمةواحدالجنبية األلغة لبعض الناس رّكز 

ة و بني اللغ فروقوال اتجنبية األخرى فوجد املساو لغة األلمون العحيث كان يت

   ل اإلنسان يف تعلم اللغة األخرى.ميكن أن يسه اتاللغة األخرى. و �ذه املساو 

تظنها الباحثة مادة صعبة هو مادة  Gerundباحثة، أن اعتمادا على خربة ال

يكون يف قواعد   Gerundعرفت الباحثة أن  حينمايف قواعد اللغة اإلجنليزية. و 

تعمق يف تعلم اللغة وجدت الباحثة الطالبة اليت  و اللغة العربية كاملصدر، فتفهمه.

ليس من املستحيل  و، فتفهمه.Gerundاإلجنليزية، وهي تتعلم املصدر بكفاءته يف 

   أن جتري هذه احلالة على اآلخرين.

لكي  Gerundذلك، تريد الباحثة الدراسة التقابلية بني املصدر و من  انطالقا

م اللغة يف تعل، إذ يهدف البحث أن يعطي سهولة بينهما الفروقجتد املساوات و 

  . اهتعليمالعربية و 

نظرية قريبة من ر ألن نظرية مصد Gerundوختتار الباحثة املصدر و 

Gerund والباحثة التقابل املصدر مع نظرية اللغة اإلندونيسية ألن حىت اآلن مل .

 ظِ فْ حِ  ِيفْ  انِ سَ نْ اْإلِ  ةُ مَ الَ سَ ". املثال يف مجلة فيها ملصدرقريبة من اجتد نظرية 

" و هو املصدر ليس فعل. واملصدر هو اللفظ الدال ظِ فْ حِ " هناك لفظ "انِ سَ اللِّ 

واآلن ننظر إىل اللغة دث أو األنشطة أو الفعل وهو جمردا عن الزمان. على احل

ْنَساِن ِيفْ ِحْفِظ اللَِّسانِ  ترمجة " ،اإلجنليزية  -" هو َسَالَمُة اْإلِ

“The safety of man is in keeping his mouth” 



٤ 

 

 

 

. و يف ترمجة اللغة اإلندونيسية ”gerund“ يسمى بـ ”keeping“واللفظ 

“Keselamatan seseorang itu dalam menjaga lisan”  و اللفظ“menjaga”  الزما

  .”Kata kerja“ يسمى بــ

أقسام األفعال اللغة العربية واللغة اإلجنليزية  يف يعين ألن و السبب الثاين

ما . ولو اختلفت أقسامها قليال. يف اللغة العربية هناك فعل املاضي (اباعتبار زما�

ما دل على معىن ) و فعل املضارع (مقرتن بالزمان املاضيدل على معىن يف نفسه 

ما دل على طلب ) وفعل األمر (يف نفسه مقرتن بالزمان حيتمل احلال واالستقبال

. و أما يف اللغة اإلجنليزية هناك ٧)م األمروقوع الفعل من الفاعل املخاطب بغري ال

“Verb 1”  أو يسمى بــ“Invinitive” لفعل أو احلدوث يف الذي يستخذم لتعبري ا

 / I read a bookاملثال :  املستخذم به ”Tenses“ الزمان احلال أو االستقبال معّلق بـ

I will read a book / read this book! و ،“Verb 2”  أو يسمى بــ“Past Tense”  

 I watchedاملثال:  الذي يستخذم لتعبري الفعل أو احلدوث يف الزمان املاضي

television ،كذالك  و “Verb 3” ، مستخذم لتعبري الفعل أو احلدوث يف الزمان

(مثل مبىن جمهول يف العربية) املثال:  ”Passive Voice“و يستخدم لــ  املاضي أيضا

I have eaten rice / The rice is eaten by me،  و“Verb-Ing”  أو يسمى بــ“Ing-

Form”  و قد يستخدم  احلالمستخذم لتعبري الفعل أو احلدوث يف الزمان

ولكن للوظائف  ”Verb-ing“يستخذم   ”gerund“. و لالستقبال و املاضي

“Noun”  ليس لظائف الفعل، و“gerund” .٨اليعترب زمانه يف استخذامه 

                                                             
  ٢٣ص:  ٢٠٠٥. املصر : دار الكتتب اهليثم. جامع الدروس العربية.  مصطفى الغالييين ٧

 Muzammil Aziz. English is My Friend. Pasuruan: Pustaka Al-Yasini. 2003. Hal : 237 مرتجم من 8
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بينهما  فروقألن هناك ال ”noun“ليس بـ   ”Gerund“الباحثة تقابل املصدر بـ 

(Gerund dan Noun) .Gerund  تقع يف موضوع“noun"  يف اجلملة، ولكن هو

أو يسمى باملزيد اخلاص لـ  ”noun inflection“احلقيقة فليس له  ”noun“ليس 

“noun”  مرتجم من  

“Gerunds appear  in the noun positions of sentences, but because they 

are not really nouns, they cannot  take noun inflection”.  

الذي اليعرب  Nounبـ  يفارقفعل أو احلدوث بال زمان، يعرب ال Gerundو 

  الفعل أبدا.

ألن ليس من كل الكلمات  .Abstract Nounو الباحثة التقابل املصدر بــ

هو كما قد  Abstract Noun. Abstract Nounيف اإلجليزية يستطيع أن يكون 

 An abstract noun is a word for something that“وردت يف الشبكة الدولية : 

can’t be experienced by any of the five senses; it can’t be seen, heard, 

smelled, tasted, or touched. An abstract noun is something that can only be 

known, understood, learned, believed, or felt emotionally. Example: anger, 

belief, courage, democracy, efficiency, fun, ect.٩ 

Abstract Noun  أن تعمله حواس اخلمس. هو الكلمة لشيء الذي الميكن

هو شيء  Abstract Noun. تُلَمسال تُبصر و ال ُتسَمع و ال ُتشّم و ال ُتذاق و ال 

العزم و الدميوقراطية و السخط و اإلميان و مثل معلوم و مفهوم و معّمق و مشعور 

  املهارة و السعادة و غري ذلك.
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 A gerund can be a concrete“يعىن  Gerundو  Abstract Nounوالفرق بني 

or an abstract noun”فاملراد �ذا، ينقسم ١٠ .gerund  إىلconcrete gerund  و

abstract gerund .هذا يتعلق مبعىن اللفظ نفسه .  

لديهم  الطالب والطالبات هوالبحث  و املوضوع الذي يكون يف هذا

لديهم الكفاءة يف اللغة العربية قليال أو مل  جيدا و همالكفاءة يف اللغة اإلجنليزية 

ألن الباحثة تقابل اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية ليسهلهم ة. يفهمون اللغة العربية بتّ 

يف تعلم اللغة العربية، و يسهل معلمهم يف تعليم اللغة العربية بواسطة معرفتهم يف 

  اللغة اإلجنليزية. 

من الطالب جيدون املشكالت  بعض املشكلة البحث يف هذا البحث هي

يف اللغة اإلجنليزية جيدا. و  Gerundيف تعلم ما هو املصدر، وهم يفهمون ما هو 

، وهم يفهمون ما هو Gerundآخر جيدون املشكالت يف تعلم ما هو  بعض

 هم يف فهمهما.املقابلة بينهما ميكن أن يساعد املصدر يف اللغة العربية جيدا.

هم يف تعلم املصدر و ساعدي مستفيدة ليامعلبحث اجلا فرتجى نتيجة هذا

Gerund.و يساعدهم يف الرتكيب ،  

  

 أسئلة البحث  -ب 

  وضعت الباحثة أسئلة البحث كما يلي :ف ةنظرا على مشكلة البحث املذكور 

 ؟ Gerundما املساوات بني املصدر و  - ١

 ؟ Gerundما الفروق بني املصدر و  - ٢
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 ؟ يف تعليم اللغة العربية Gerundصدر و الدراسة التقابلية بني امل أمهية ما - ٣

 

 أهداف البحث  -ج 

  رب الباحثة أهداف البحث كما يلي:تاعتمادا على أسئلة البحث،  فتع

 .Gerundمعرفة ما هي املساوات بني املصدر و  - ١

 .Gerundمعرفة ما هي الفروق بني املصدر و  - ٢

ليم اللغة يف تع Gerundالدراسة التقابلية بني املصدر و  أمهيةمعرفة ما هي  - ٣

  .العربية

 

 أهمية البحث  -د 

  هذا البحث أن يكون مفيدا كما يلي:من نتيجة ويرجى 

 فوائد البحث من الناحية النظرية - ١

يف الدراسة اللغوية يعين اللغة العربية  أن يكون هذا البحث نظرية جديدة 

و  Gerundبني املصدر و  يف الدراسة التقابلية كانت أو اللغة اإلجنليزية و

  ا يف تعليم اللغة العربية.هأمهيت

 فوائد البحث من الناحية التطبقية - ٢

دراسة اللغة اللغة العربية و  دراسة يفوفهمها  لرتقية معرفتهاالباحثة :  .أ 

ها أمهيتو  Gerundالدراسة التقابلية بني املصدر و اإلجنليزية أيضا وطبعا يف 

 . يف تعليم اللغة العربية



٨ 

 

 

 

يف اللغة العربية و الدراسة التقابلية ته وفهمه لرتقية معرف : اللغة العربيةمعلم   .ب 

تستفيد حصول و  ها يف تعليم اللغة العربيةأمهيتو  Gerundبني املصدر و 

 .اللغة العربية قواعد لتعليم لبحثاهذا 

ة لرتقيحصول هذا البحث نافع من يرجى  طلبة قسم تعليم اللغة العربية :  .ج 

لة الدراسة التقابلية بني املصدر و ، ألن بوسيمعرفته وفهمه يف اللغة العربية

Gerund  و فهم  تعلميكمن أن يسهله يف  ها يف تعليم اللغة العربيةأمهيتو

 خاصة يف املصدر و يساعده يف الرتكيب. .اللغة العربية

يف اللغة العربية و الدراسة  موفهمه ملرتقية معرفته حميب اللغة العربية :  .د 

مثل ، ها يف تعليم اللغة العربيةمهيتأو  Gerundالتقابلية بني املصدر و 

يف قواعد  Gerundبني املصدر يف قواعد اللغة العربية و  الفروقاملساوات و 

  .ملساعد�م يف الرتكيب اللغة العربيةاللغة اإلجنليزية وتسهيال هلم يف تعلم 

و الدراسة اإلجنليزية يف اللغة  موفهمه ملرتقية معرفته: حميب اللغة اإلجنليزية   .ه 

مثل  ها يف تعليم اللغة العربيةأمهيتو  Gerundلتقابلية بني املصدر و ا

يف قواعد  Gerundبني املصدر يف قواعد اللغة العربية و  الفروقاملساوات و 

 .اللغة اإلجنليزية

 ملؤسسةافوائد البحث من الناحية  - ٣

حصول هذا البحث يعطي املساعدة النافعة يف ترقية تعليم و تعلم من يرجى 

  العربية وكذلك اللغة اإلجنليزية.  اللغة

  

  

  



٩ 

 

 

 

 حدود البحث  -ه 

 يف عمل هذا البحث العلم حتتاج الباحثة أن حتدده كما يلي:

 احلدود املوضوعية:  - ١

/  Gerundحبث املصدر (من قواعد اللغة العربية) و على  احثةالب تكز ر 

ية مهاملعىن من األو  من ناحية وظائفهما فقط. اجلريون (من اللغة اإلجنليزية)

االقرتاحات املهمة ملتعلم اللغة . فالنتيجة هذا الدراسة هي التأثري و العالقةهو 

  العربية و معلمها.

 احلدود الزمنية - ٢

 ٢٠١٤-٢٠١٣حدود الزمان يف هذا البحث هو يف العام الدراسي 

 احلدود املكانية - ٣

يقوم على دراسة  اليوجد حدود املكان يف هذا البحث ألن هذا البحث

  مكتبية . 

 

 تحديد المصطلحات  - و 

 الدراسة التقابلية - ١

الدراسة التقبلية كما يكون اإلجراءات العملية هو األنشطات أو األعمال 

ا�رّبات ملقارنة الرتكيب اللغة األوىل و اللغة الثانية لتعريف املفارقات بينهما. 

م ة الطالب يف التعليم خاصة يف تعلو سوف نستعمل تلك املفارقات ملساعد

 . جنبيةاللغة األ
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 املصدر - ٢

املصدر هو اللفظ الدال على احلدث، جمردا عن الزمان، متضمن أحرف فعله 

لفظا مثل: علم علما، أو تقريرا، مثل: ((قاتل قتاال)) أو معوضا مما حذف 

  بغريه، مثل: ((وعد وعدة، و سلم تسليما)).

  حددت الباحثة أنواع املصدر اليت مبحوثة يف هذا البحث وهي:

 توكيد  مصدر ال   .أ 

 مصدر نوع   .ب 

 .١١مصدر مرة  .ج 

هي األقسام املصدر من الناحية الواظفية. أن املصدر لديه األنواع الكثرية من 

مثل مصدر الفعل الثالثي، ومصدر الفعل فوق الثالثي،  ناحية وزنه العديد

الباحثة ركزت يف املصدر . ولكن ومصادر افعل و فعل و فاعل، وغري ذلك

  . Gerundتقابله بـ  من ناحية وظائفه فحسب، و

 (Gerund) اجلريون - ٣

  .(Noun) ومستخدم لوظائف االسم  ingبـــ  املزيد األوىل هو الفعل اجلريون

 : مرتجم من

“Gerund adalah kata kerja pertama yang di-ing-kan dan 
 dipakai sebagaimana kata benda” . 

“A gerund is the present participle of verb used as a noun; 

the verb ending with-ing”١٢  

 (اللفظ املسطور هو اجلريون)Tennis is very fun Playing:  النموداج

                                                             
  ١١٩ص:  ٢٠٠٥. املصر : دار الكتتب اهليثم. جامع الدروس العربية.  مصطفى الغالييين  ١١

12 http:///wiki.answers.com/Q/can_an_abstract_noun_be_called_gerund#slide=2. Di akses tgl 15 
April 2014 15:30 
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الذي  Gerundولكن تبحثه الباحثة خاصة لـــ  اجلريون كثريا أقسام تقد كان

  يعين : قواعد اللغة العربية خاصة يف املصدرمع ة بأو املقار  له املساوات

 Gerund as Subject  .أ 
  Gerund as Object  .ب 
 Gerund as Nominal Predicate  .ج 
 Gerund as Noun Modifier  .د 
 Gerund as Short Prohibiton  .ه 
 Gerund after Preposition  .و 
 Gerund after idiomatic expression  .ز 
 Gerund after Possessive Adjective  .ح 
 Gerund After Adjective  .ط 
 Gerund After Question Word  .ي 
 Gerund After Demonstrative  .ك 
 Gerund After Time  .ل 
 Gerund After Number  .م 

 Gerund After the other verb١٣  .ن 

 أمهيت - ٤

الدور و االقرتاحات اليت ميكن أن يستخدمها  الوظائف و هو مهيتاملراد باأل

   ملعلم ليساعدهم يف كتابة الرتكيب.املتعلم و ا

  

 الدراسة السابقة  -ز 

لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية و بعد الرجوع إىل مكتبة جامعة موالنا ما

مباالنج و املكتبة األخرى، مل جتد الباحثة دراسة تتحدث عن موضوع البحث 

الذي يقوم بدراستها. بل وجدت دراسات معينة يستفاد منها يف جوانب موضوع 

                                                             
 Muzammil Aziz. English is My Friend. Pasuruan: Pustaka Al-Yasini. 2003. Hal : 284 مرتجم من 13
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علي الدرس، يعين من الدراسة التقابلية بني اللغتني. و هو البحث للطالب امسه 

النحت يف اللغتني: العريب و م) حتت املوضوع ٢٠١١شي (زين العابدين احلب

. منهجه املنهج الوصفي و املنهج التقابلي اإلجنليزي (دراسة حتليلية تقابلية)

بالطريقة الكيفية الجتاه على البيانات الوصفية والتقابلي عن النحت يف اللغتني 

ث اليت العريب و اإلجنليزي. نوع هذا البحث هو حبث وصفي. ونتائج البح

حصلتها هذه الدراسة فهي : أّن وجوه التشابه بني النحت يف اللغة العربىي و 

اإلجنليزية هي الثالثة أشياء وهي من حيث تعريف النحت، ومن حيث استخدام 

النحت. ومن وجوه االختالف بني النحت العريب واإلجنليزي هي ثالثة أشياء وهي 

ث يف دراسة االشتقاق، وأّما النحت يف أّن النحت يف اللغة العربية إحدى املباح

  اسة االختصار الكتايب. ر اإلجنليزية هو إحدى املباحث يف داللغة 

بني هذا البحث و البحث  اتأن املساو عرفت الباحثة من البحث السابق 

السابق هو يتحدثان عن اللغتني مها اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية. و هذا البحث 

بق، ألن هذا البحث ركز على حتليلية النحت و مل توجد خيتلف بالبحث السا

  املوضوع ملثل هذا .

يف حتليل املصدر يف قواعد اللغة العربية. و و أما هذا البحث ركزت الباحثة 

و يبحث يف أمهيتها يف تعليم اللغة العربية ملساعد�م يف  Gerundقابل مصدر بـ ت

بينهما و تنصر  الفروقوات و لكي جتد املسا. فهم املصدر خاصة يف الرتكيب

  الطالب يف تعلمهما.
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 هيكل البحث  -ح 

  هذا البحث حيتوي على ببان كالتايل:

ة البحث، أهداف أسئل مشكلة البحث، الفصل األول : املبحث األول: مقدمة،

د املصطلحات، الدراسة ، أمهية البحث، حدود البحث، حتديالبحث

  السابقة، هيكل البحث.

: مدخل البحث ونوعه, طريقة مجع البيانات، مصادر املبحث الثاين   

  البيانات، مراحل البحث.

الفصل الثاين : ستقدم الباحثة يف هذا الفصل البحث عن اإلطار النظري الذي 

الدراسة التقابلية و املصدر و  أربعة مباحث. هم : حيتوى على

  . و القواعد اللغة العربية اجلريون

أوال  : حتليلها ومناقشتها حتتوي على حبثنيت و عرض البياناالفصل الثالث : 

بني املصدر و اجلريون  الفروقاملساوات بني املصدر و اجلريون و ثانيا 

  و ثالثا أمهيته الدراسة التقابلية يف تعليم اللغة العرية.

  : نتائج البحث و التوصّيات و املقرتحات رابعالفصل ال

  قائمة املراجع 

  املالحق
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  البحث منهجية:  نيالثاالمبحث 

 مدخل البحث ونوعه   -أ 

 (Qualitative Research Method)إن هذه الدراسة هي دراسة كيفية 

و املنهج (Descriptive Research Method) اليت تنتهج باملنهج الوصفي 

 (Contrastive Method) التقابلي

هي منهج البحث الذي  (Qualitative Research)أي  دراسة كيفية

إىل تصميم فروض البحث واليستعمل الباحث الرقم يف التفسري عن الحيتاج 

. تستخدم الباحثة �ذه الطريقة يف كتابة البحث منذ أوائله حىت ١٤اإلنتاج

 �ايته.

يوصف   (Descriptive Research Method)و أما منهج الوصفي 

رض املظاهر اللغوية بغري حماولة اجياد العلل واألسباب. أي أنه يقتصر على ع

  ١٥االستعمال اللغوي لدي جمموعة معينة، يف زمان معني.

نعرف املنهج الوصفي بأنه : (أسلوب من أساليب التحليل املركز على 

املعلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتة أو فرتات زمنية 

معلومة، وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية، مث تفسريها بطريقة 

  مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة). موضوعية، 

و يرى آخرون أن (املنهج الوصفي عبارة عن طريقة لوصف املوضوع 

املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة، وتصوير النتائج اليت يتم 

                                                             
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rinekaترجم من  ١٤

Cipta. 1998 Hal: 12. 
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التوصل إليها على أشكال رقيمة معربة ميكن تفسريها) وتعريف آخر (إنه 

موضوع حمدد على صورة نوعية أو كمية  وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو

رقيمة، فالتعبري الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، وأما التعبري 

الكمي فيعطينا وصفا رقيما يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة 

ارتباطها مع الظاهرات املختلفة األخرى، وقد يقتصر هذا املنهج على وضع 

  ١٦تطويرا يشمل عدة فرتات زمنية).قائم فب فرتة زمنية حمددة أو 

 فروقهي تدرس أوجه ال  (Contrastive Method)وأما منهج التقابلي 

والشبه بني اللغتني أو أكثر التنميان إىل بيئة لغوية واحدة مثل العربية 

  ١٧ة والنحوية والداللة.الصرفاإلندونيسية ويتم على املستويات الصوتية و 

هلجتني أو مستويان من الكالم بالدرس ويتناول هذا املنهج لغتني أو 

العلمي للوصول إىل الفروق املوضوعية بني الطرفني اللذان تبىن عليهما 

  ١٨الدراسة.

 طريقة جمع البيانات  -ب 

فالباحثة  (Library Research)هذا البحث يقوم على دراسة املكتبية 

حبث يف مجيع البيانات وهي  (Documenter Method)تستخدم طريقة الوثائقية 

                                                             
سورية : دار الفكر  -، دمشق٢٠٠٠رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسيته النظرية و ممارسته العلمية،  ١٦

  ١٨٣ص : 

  ٣٣٥، ص مقدمة لدراسة اللغةالدكتور حلمي خليل،   ١٧

  ١٠٥.  اململكة األردنية اهلامشية   ص : مقدمة في اللسانيةعيسى برهومة.  ١٨
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البيانات عن املقلب املغري املأخوذ من الكتب واجلرائد وا�الت وامللحوظات 

١٩وغري ذلك
.  

وحصول من طريقة دراسة املكتبية هو املواد عن املصدر واجلريون. و 

  حصول من طريقة الوثائقية هو املعارف و املعلومات عن املصدر و اجلريون. 

 

 مصادر البيانات  -ج 

  هذا البحث فهي : البيانات يف وأما مصادر

 .الصرفكتب القواعد اللغة العربية من النحو و   . أ

 املعارف واملعلومات من ا�االت وغري ذلك.  . ب

 

 مراحل الباحث   -د 

  : ٢٠الباحثة هي اخلطوات اليت ستعملها

. ٢١)العربية (اللغة و اللغة الثانية )اإلجنليزية(اللغة  املقارنة بني اللغة األوىل  . أ

 بينهما. اتفيعرف املفارقات واملساو 

الت  و بينهما فتدعى الباحثة املشك على أساس املفارقة واملساوات   . ب

 م.األخطاءات ستكون يف التعل

                                                             
 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rinekaترجم من   ١٩

Cipta. Cet.XIII hal: 231 
20 http://anakpba.blogspot.com/2012/12/analisis-kontrastif-dalam-pembelajaran.html 

  هذا للطالب الذي قد فهم اللغة العربية جيدا و هو ضعيف يف اللغة اإلجنليزية. و إالّ فعكسه. ٢١
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املهمة للطالب  االقرتاحات صنععلى أساس املشكالت و األخطاءات فت  . ت

و ميكن أن يستفيدها املعلمون  Gerundليسهلهم يف تعلم مصدر أو 

 .صة ملساعد�م يف الرتكيبخا �Gerundم يف تعليم املصدر أو ملساعد
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  الثاني فصلال

  النظرياإلطار 

 

 الدراسة التقابلية المبحث األّول: 

 تعريف الدراسة التقابلية  -أ 

التقابلي هو املقارنة بني اللغتني ليستا مشرتكتني يف أرومة واحدة،  

كاملقابلة بني الفرنسية والعربية مثال أو بني اإلجنليزية و العربية، أما إذا كانت 

مة واحدة كالعربية و العربية مثال، ومها من األصل املقارنة بني لغتني من أرو 

فهذا يدخل يف جمال علم اللغة املقارنة. وهناك فرق بني املقابلة  –السامي 

اللغوية و املقارنة اللغوية، فعلم اللغة املقارنة يقارن اللغات املنتمية إىل أسرة 

ه اللغات لغوية واحدة، ويهتم يف املقام األول باالستخدام األقدام يف هذ

للوصول إىل اللغة اليت خترتجت عنها كل هذه اللغات. ولذلك فعلم اللغات 

املقارنة ذو هدف تارخي حياول به كشف جوانب يف املاضي البعيد، أما علم 

اللغة التقابلي فال شأن له �ذه االهتمامات التارخيية ودراسته ذات هدف 

ية ممكنة بني لغتني من أسرة تطبيقي يف تعلم اللغات، ولذلك فالدارسة التقابل

واحدة أو من أسرتني خمتلفني ال يهدف التعرف على األصل القدم ولكن 

ة النحوية واملعجمية والنظرية بني النظامني الصرفيهدف التعرف على الفروق 

 ١اللغويني.

                                                             
. الرتدف يف اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية (الدراسة التحليلية التقابلية)إيلوك عمدة اخلريات. البحث اجلامعي.  ١

 عة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.قسم اللغة العربية و أد�ا. كلية العلوم اإلنسانية و الثقافة. جام

  ١٦ص: 

١٨ 
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، سيطرت الدراسة ١٩٦٠منذ آخر حرب عاملّية ثاين حىت وسط سنة 

ة الثانية وتعليم اللغة األجنبية. تذكريا على أمهية التقابلية عاملّية تعليم اللغ

وظيفة الدراسة التقابلية، فينبغي على املدرسني اللغة األجنبية واملدرسني اللغة 

  ٢الثانية أن يفهموها جيدا.

يقصد بالتقابلي اللغوي، أو حتليل التقابلي هو إجراء دراسة يقارن فيها 

ر التماثل والتشابه واالختالف بني الباحثة بني لغتني أو أكثر، مبينا عناص

اللغات. وليست هذه اللغات من أسرة اللغة الواحدة. والتحليل التقابلي 

اليقارن لغة بلغة، و إمنا يقارن مستوى مبستوى، أو نظاما بنظام، أو فصيلة 

 ٣بفصيلة. 

دراسة تقابلية هي التحليل و املقارنة بني اللغتني. و النمودج، مقارنة 

ه . يُفعل هذIroquoisو  (Basque)ليزية مع الالتنية أو البسقو اللغة اإلجن

يف تعلم  (Structural)من الناحية القواعد  بالبحث عن املساوات و الفروق

اللغات. هناك هدفني العامتني يف الدراسة التقابلية : اوال، لصناعة مواصلة 

   ٤لغة.ليبين شجرة العائلة علم ال (Inter-relationship)بني اللغات 

  

 منهج الدراسة التقابلية  -ب 

ية و ناحية سيكولوجية. ناحية لسانالدراسة التقابلية لديها ناحيتان ومها 

ية فرتبط باملسألة مقارنة اللغتني. يف هذا احلال يكون شيئني لسانأما من ناحية 

                                                             
2 Tarigan, Henry Guntur. 1992. Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa. Bandung: Angkasa Hal : 2 

. ماالنج: كن متخصصا إصاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان.   ٣

  ٢٠٠٩ة للجميع . العربي
4 http://www.wisegeek.com/what-is-contrastive-analysis.htm#didyouknowout 
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مهمتني يعىن ماذا سُيقارُِن و كيف يقار�ا. أما من ناحية سيكولوجية فهذه 

  ٥بة التعلم و كيفية تركيب املواد الدراسية و كيفية تعليم املواد.تربط بالصعو 

منلكه بني اللغتني، فالشرط الذي علينا أن  الفروقفإذا نريد أن نعرف 

و التعريف مأخوذ من اكتساب اللغة. من  يوجد وصف أو التعريفأوال هو 

كيف سبة.  و على املقارنة نظرية اللسانية املناالواضحة. املقارنة املضبوطة و 

يقارن اللغتني؟. يوجد النظرية املتوافقة يف املقارنة بني اللغتني. و ذلك النظرية 

   ٦قتل الوقت كثريا".و مشكل و  اللغني بأكماهلا مستحيلتقول أن "مقابلة 

 تقريب "النظام العديدة" على ضوءينصح أهل اللسانية اإلجنليزية 

هو "النظام"  لقابَ تك، ما الذي مافرتاض أن اللغة حقيقتها "نظام نظام". فلذل

و لكن هذا التقريب مثال، نظام الصويت و نظام الصريف.  من اللغة فقط.

يظنونه مناسبة ناقصا ملتقابلة النحو. و أهل اللسانيىة األخرى الذين يَرون أن 

تنّبؤ، هم يعربون أن أحسن للدراسة تنفع ملبنيِّ ليس للهي الدراسة التقابلية 

فسها أىل التقابلية أجزاء اللغة، حيلل جزء من أجزاء اللغة اليت د نالتقابلية حيد

) يرى أن هذا Hamptميكن أن جيعل اضطرابات اللغة لطالب. و هامف (

الرأي ِسّد ناقصا ألن الدراسة التقابلية حمتاج إىل يعرب نظرا ضابطا لتبيني 

   ٧املسائل، ليس اجلزء األساسي.

  التقريب الذي يعربه الجناكري الذي ميكن أن يفكره هوالتقريب 

)Langacker. تقابلية النحو عليها أن تستخذم األساس )، يعىن تقابلية النحو

أنشطة التعليم، القواعد اإلمجالية املتساوي تقريبا. ذلك األساس مأخوذ من 

مثال. فأحوال مثل ذلك الذي حمتاج إىل الدراسة التقابلية من ناحية النحو من 

                                                             
5 Tarigan, Henry Guntur. 1992. Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa. Bandung: Angkasa Hal :17 
6 Ibid, hal: 18 
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يلّخص أن األساس له تسمية أّول من يتبع هذا التقريب.  Stockwell اللغتني.

هو األساس النظري. ما قد ينقشون يف القادم  الضابط  للدراسة التقابلية 

  ٨التصفية إمجاال. يتعلق مبشكلة 

 

  من الدراسة التقابلية. التأثير التربويي  -ج 

 معرض احلديث عن الفرضيىة األساسية اليت توجه إعداد املواد (يف يف

قائال : "إن   Friesمعهد تعليم اللغة اإلجنليزية جبامعة مشغان) كتتب فريز 

أكثر املواد فاعلية هي تلك اليت تعد بناء على وصف علمي للغة املراد تعلمها 

مع وصف موازنه له يف اللغة األصلية للدارس". وقد أجريت مقارنات بني 

مناهج تعليمية �لس  اللغة اإلجنليزية وبعض اللغات األخرى �دف إعداد

 Languageاجلمعيات العلمية يف أمريكا وتظهر مقاالت متعددة يف جملة 

Teaching   بتعليم  ومقارنات جوئية بني إسهاما يف البحوث املتعلقةتتناول

  ٩اللغات األجنبية.

لقد سبق القول إن املدرسة الوصفية البنيوية لدراسة اللغات قد تأثرت 

وخصوصا يف تركيز درسة السلوكيني يف علم النفس، يف مدخلها ومنهجها مب

تلك املدرسة على وصف ظاهر اللغة فحسب دون النفاذ إىل باطنها. فقد  

كان اهتمام علماء اللغة املنتمني هلذه  املدرسة منصبا على أبنيو اللغة، 

النحوي، دون التطرق  وأنظمتها الثالثة الرئيسة، وهي النظام الصريف، والنظام 

لنظام الداليل (أو نظام املعاين). وملا كان األمر كذلك، فقد كانت إىل ا

إحدى الفرضيات العامة اليت بىن عليها هؤالء اللغويون دراسا�م هي أن 

                                                             
8 Ibid, hal: 20 
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اللغات خيتلف بعضها عن بعض من حيث كل من األنظمة الثالثة املذكورة 

قة سابقا، و أن هذا االختالف ميكن أن يكون حمدودا إذ كانت اللغات مشت

، واإلسبانية، والربتغالية، ومجيعها مشتق من أصل واحد، كالفرنسية، واإليطالية

من اللغة الالتنية، كما أنه ميكن أن يتعاظم حىت يبلغ منتهاه بالنسبة اللغات 

ية، و العربية، على سبيل اليت ال عالقة مشرتكة بينها، كالصينية، و اإلجنليز 

  ١٠املثال.

م إن دارس اللغة األجنبية يواجه صعوبة أكرب مث إ�م بنوا على هذا قوهل

يف تعلم تلك اللغة إذا كانت وجوه االختالف بينها وبني لغته األصلية كثرية 

وجوهرية، بينما تتضاءل تلك الصعوبة إذا ازدادت وجوه الشبة بني اللغتني. 

 غات األجنبية:يقول فريز يف كتابه الرائد يف تعلم وتعليم الل

املستخدمة لتعليم اللغة األجنبية هي تلك اليت تعتمد "إن أفضل املواد 

على الوصف العلمي للغة اليت سيجري تعلمها، مقارنا بالوصف العلمي 

  ١١املشابه للغة املتعلم األصلية".

ويتبعه الدو، يف مقدمة كتابه الذي يتناول فيه هذا املوضوع بالتفصيل، 

  فيقول:

لية إن بإمكاننا التنبؤ "ترتكز خطة هذا الكتاب على الفرضية القائ

باألمناط اللغوية اليت تسبب صعوبة للمتعلم وتلك اليت التسبب أي صعوبة 

له، وذلك عن طريق املقارنة املنهجية للغة والثقافة املطلوب تعلمهما باللغة 

  ١٢والثقافة األصليتني لدراس اللغة األجنبية"
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ة يف كتاب نايف خرمان و على حجاج وهو كتاب اللغة األجنبي

باب التعليمها وتعلمها يذكر الدراسة التقابلية بالدراسة املقارنة. هذه يذكر يف 

اجلانب اللغوي. هناك البحث عن التحليل اللغوي الثالث من الكتاب عن 

املقارنة هي ما املقارن و التحليل األخطاء و مصادر اخلطاء األخرى و خامتة. 

  (Contrastive Analysis)أطلق عليه التحليل اللغوي املقارن 

من واجب اللغويني إجراء الدراسات املقارنة على  وبناء على ذلك فإن

كل زوج من اللغات: اللغات القومية، واللغة األخرى اليت سيجرى تعلمها  

كلغة أجنبية، وأن يستخلصوا من ذلك وجوه الشبه، ووجوه االختالف، بكل 

لثالثة: الصوتية، تفصيل، يف كل جزئية من جزئيات كل من تلك األنظمة ا

والصرفية، و النحوية، (بل وأضاف إليها الدو بعدا رابعا هو البعد الثقايف/ 

احلضاري). و ما على رجال الرتبية، املهتمني بتعليم اللغات األجنبية، إال 

اإلفادة من هذه الدراسات، و إيالء عناية خاصة بأوجه االختالف اليت 

لغة أجنبية معينة لطالب يتكلمون لغة يتوصل إليها علماء اللغة عند تدريس 

قومية معينة، بل إن عليهم أال يهتموا بغري تلك األوجه عند إعدادهم 

ختبارات اللغة األجنبية وفحص الطالب عن طريقها، على اعتبار أنك إذا ا

وجدت أن الطالب قد أتقن نقاط االختالف بني اللغتني: الألجنبية القومية، 

  ١٣ن الطالب قد أتقن تلك األجنبية برمتها.فإنك إلمكانك التأكد بأ

ومل يكن األساس النظري وحده هو الذي أعطى ددفعة قوية ملثل ذلك 

االعتقاد. بل كانت بعض املشاهدات العامة تساعد على ذلك أيضا. فإذا 

حصرنا كالمنا يف النظام الصويت وحده، نالحظ مثال أن دراس اللغة األجنبية 

األصوات اليت التتوافر يف لغته األصلية، فينطقها يواجه صعوبة يف نطق بعض 
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بطريقة خاطئة، ولكنها مشا�ة أو قريبة من أصوات يعرفها ويستخذمها يف 

لغته األصلية، أو أنه اليستطيع نطقها على اإلطالق، أو خيلط بينها وبني 

أصوات أخرى قريبة منها، ولكنها متوافرة يف لغته، إىل غري ذلك من 

ملاين الذي يدرس اللغة اإلجنليزية، مثال، ال يستطيع نطق الصعوبات. فاأل

ألن الصوت األول غري موجود، بينما الصوت  /v/فينطقهما ، /w/صوت 

يف هذه اللغة. كما  /w/األخري موجود، يف اللغة األملانية، وخصوصا أنه يكتب 

أن الدراس نفسه ينطق صوت الذال "ذ" زايا "ز" لنفس السبب. أما 

الذي يدرس اللغة العربية، مثال، فيتعذر عليه تقريبا أن ينطق صوت  اإلجنليزي

احلاء، كما أنه جيد صعوبة كبرية يف نطق أصوات الغني، واخلاء، والضاد، 

والطاء، وما إليها. مث إن العريب الذي يدرس اللغة اإلجنليزية كثريا ما ينطق 

 متوفر. كما أنه فاء، ألن األخري متوفر يف لغته، بينما األول غري /v/صوت 

اخل  /e/و/i/، وبني الصوتني /b/و/P/جيد صعوبة كبرية يف التفرقة بني الصوتني 

ألسباب تتعلق باختالف قيمة تلك األصوات، وتوزيعها، يف كل من اللغتني 

  ١٤العربية واإلجنليزية، وهلم جرا.

وما قيل عن النظام الصويت ينطبق أيضا على كل من النظامني الصريف 

ي (وعلى نظام الداللة، والنظام الثقايف / احلضاري أيضا). واألمثلة والنحو 

  ١٥على ذلك كثرية جدا.

ونتيجة هذين السببني، بشكل رئيس، انتعشت الدراسات اللغوية 

املقارنة منذ منتصف القرن احلايل، وقامت فرق عمل بإجنازات كبرية يف هذا 

وعلى الرغم من أن  ا�ال، بالنسبة للغات األوروبية على وجه اخلصوص.
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احلماس هلذا النوع من الدراسة قد خفت حدته إىل حد كبري يف أوروبا الغربية 

، إال أن مشاريع مشا�ة و أمريكا، ألسباب سنأيت على ذكرها بعد قليل

  ١٦رق أوروبا ويف بلدان كثرية أخرى.مازالت قائمة حىت اآلن يف ش

جيهزون املواد التعليمية  وقد كان من نتائج هذا االجتاه أن أخذ الكثريون

بالنسبة لبعض اللغات األجنبية على هذا األساس. فهذه مواد لتعليم اللغة 

األجنليزية للدارسني، وهذه مواد أخرى لتعليم اللغة نفسها للدارسني 

الفرنسيني، ومواد أخرى لتعليم اللغة الفرنسية للدارسني األملان، وهكذا. 

وطريقة التدريس، على هذا األساس، (عالوة  وانتشرت طريقة إعداد التعليمية،

على األساس األخرى اليت قامت عليها املدرسة اللغوية الوصفية البنيوية) 

انتشارا واسعا يف بلدان العامل املختلفة، مبا فيها كثري من بلدان العامل العريب، 

وامتد العمل �ا حىت السبعينات من القرن احلاىل، عندما أخذت االسس 

؟ هلذه املدرسة �تز حتت وقع الضربات اليت بدأت توجه إليها من العامة

جهات خمتلفة، وخصوصا بعد ظهور تشومسكي ونظريته اللغوية املوسومة 

يف أواخر اخلمسينات  (Generative Transformational)"بالتوليدية التحويلية" 

ين من من القرن العشرين واليت ذكرناها، بشيء من التفصيل، يف الفصل الثا

  ١٧هذا الكتاب.

فقد كان ألنصار هذه النظرية، أو املدرسة اجلديدة، موقفان من التحليل 

ارن بوجه خاص: موقف يرفض الفرضية اليت يستند إليها هذا النوع اللغوي املق

من التحليل اللغوي رفضا قاطعا، أو يقول بعدم أمهيتها، وبالتايل بعدم أخذها 

ضوع تعلم اللغات األجنبية وتعليمها. وموقف بعني االعتبار عند النظر يف مو 
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آخر أكثر شيوع حياول وضع إطار متفق مع النظرية اللغوية اجلديدة ميكن أن 

يتم التحليل اللغوي املقارن يف حدوده، بعد التوصل إىل نظرية شاملة يستند 

  ١٨إليها ذلك التحليل.

مسكي أما املوقف األول فإنه ينبثق من التوجه األساسي ملدرسة تشو 

كما كان احلال بالنسبة -الذي يعىن بباطن اللغة أكثر من عنايته بظاهرها

ألتباع سكينر، و بلومفيلد، وعلماء النفس السلوكيني والذي يركز، نتيجة 

 Language)ذلك، على اخلصائص العامة املشرتكة بني اللغات مجيعها 

Universals)  بنيا�ا اليت تالحظ يفأكثر من تركيزه على أوجه التباين 

يف  . ومن هذا املنطلق فإن أصحاب هذا املوقف يقولون إن البحثاخلارجية

الفروق الظاهرة بني اللغات ال جدوى منه عند النظر يف كيفية تعلم الدراس 

لغة أجنبية، بل إ�م ينظرون إىل أن هذا الدارس جيلب معه حصيلة كبرية ناجتة 

يكون مدركا لكثري من اخلصائص  عن معرفة اللغة األصلية، وتبعا لذلك فأنه

العامة املشرتكة بني اللغات مجيعها، واليت تساعده على تعلم اللغة األجنبية، 

بدال من أن تعيق تعلمه إياها. عالوة على ذلك، فإن هؤالء يقولون إن لكل 

لغة قواعدها التحويلية اخلاصة �ا، واليت حتول البنية التحتية (اليت تتضمن 

ىل البنية اخلارجية السطحية، برتكيبها اخلاص وأصوا�ا املميزة. معىن اجلملة) إ

وعلى ذلك، فإنه الجمال إلجراء أي مقارنة بني القواعد التحويلية الفريدة 

واخلاصة باللغة األصلية وما يقابلها بالنسبة للغة األجنبية اليت حياول الطالب 

  ١٩أن يتعلمها.
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من الباحثني باختبار وللتحقق من صحة أي من التوجهني قام عدد 

عملي ألطروحة التحليل اللغوي املقارن من حيث قدر�ا على التنبؤ 

بالصعوبات اليت يواجهها دارس اللغة األجنبية ذو اخللفية اللغوية املعروفة. 

فتوصل بعضهم إىل نتيجة تقول : إنه ال تأثري للغة األصلية، على األطالق، 

نما وجد بعض آخر أثرا من اللغة على تعلم الطالب اللغة األجنبية. بي

األصلية، يرتاوح بني مخسة وعشرين ومخسني يف املائة، يظهر يف األخطاء اليت 

يرتكبها ذلك الطالب، مما يتنبأ به التحليل املقارن بني لغتني معينتني. ولدى 

النظر يف ظروف التجارب املختلفة، وطريقة إجرائها، يتبني أن املوقف األول، 

ثر اللغة األصلية يف تعلم اللغة األجنبية نفيا تاما، فيه الكثري من الذي ينفي أ

اخللط ألنه ناتج عن خطأ يف تنظيم التجريبة نفسها، ويف طريقة إجرائها. أما 

   ٢٠نتائج جتارب الفئة الثانية فإ�ا تبدو أقرب إىل الصواب.

من، أما الوقف الثاين فقد تبناه عدد كبري من الباحثني مدة طويلة من الز 

وحاولوا من خالله أن يرمسوا اإلطار العام للطريقة اليت ميكن أن يتم �ا 

التحليل اللغوي املقارن يف نطاق النظرية اللغوية التوليدية التحويلية. وقد 

انطلقوا يف توجههم هذا من اإلميان بأن القواعد التحويلية، اليت تقوم بتحويل 

ا اخلارجي، قواعد عامة شاملة تنطبق معىن اجلملة من بنيتها التحتية إىل شكله

يف الغالب على مجيع اللغات إال أن هناك تباينا يف طريقة تطبيقها على 

اللغات املختلفة، وهنا يأيت دور املقارنة بينها. وهذا التباين يتمثل يف أشكال 

عديدة: فبعض اللغات تطبق قاعدة ما بشكل عام، بينما حتدد اللغة األخرى 

إجبارية التطبيق ا ومواضعه. كما أن القاعدة ميكن أن تكون إمكانات تطبيقه

يف لغة ما، بينما تكون اختيارية يف لغة أخرى. وهناك أيضا اختالفات يف 
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الرتتيب الذي تطبق مبوجبه بعض القواعد يف اللغات املختلفة. كما أن جمال 

ات لغتطبيق بعض القواعد التحويلية ميكن أن يكون أكثر اتساعا يف إحدى ال

 ٢١منه يف لغة أخرى، وهلم جرا.

  أما الوضع احلايل هلذه الفرضية، فقد خلصه فرجسون مبا يلي:

إن دارسي اللغة األجنبية يستخذمون معارفهم، وخربا�م السابقة،  - ١

مبا فيها معرفتهم لغتهم األصلية، وطرق التواصل، ومهارات النطق 

 وغريها، عند دراستهم للغة األجنبية.

األصلية جزء من معرفة الدارس اللغة األجنبية، وإن إن بنية اللغة  - ٢

بعض خصائص تلك البنية عامة ومشرتكة بني مجيع لغات البشر،ن 

 بينما خيتلف بعضا عما هو موجود يف اللغة األجنبية.

إن معرفة اإلنسان البنية اللغوية تظهر يف سلوكه، ولذلك فالميكن  - ٣

اإلنساين، مبا يف  أن نتوصل إىل تلك املعرفة إال بتحليل السلوك

 التحليل اللغوي.ذلك 

إن السلوك اللغوي لدارسي اللغة األجنبية يظهر، بني أمور أخرى،  - ٤

أثر بنية اللغة األصلية باإلضافة إىل أثر بنية اللغة األجنبية اليت يقوم 

 الطالب بدراستها. 

إن التنبؤ بالسلوك اللغوي باللغو األجنبية، وفحص تلك النبوءات  - ٥

ى أساس خصائص خمتارة للغة االصلية وللغة األجنبية القائمة عل

يسامهان يف حتليل اللغتني، كما يسامهان يف النظرية اللغوية بوجه 

                                                             
  ٨٩يمها وتعلمها. كويت: عامل املعرفة ص: نايف خرما و على حجاج. اللغات األجنبية، تعل ٢١
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عام، و يف نظرية اكتساب اللغة األجنبية، ويف طرائق تعليم اللغة 

 األجنبية أيضا.
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 المصدرالمبحث الثاني : 

 تعريف المصدر  - أ

و اجلملة  (Word)أن نعرف أن يف اللغة العربية هناك الكلمة أوال، علينا 

(Sentence) ٢٢حرف. –فعل  –. تنقسم الكلمة العربية ثالثة أقسام : اسم  

املصدر (أو اسم املعىن) هو ما دل على معىن جمرد من الزمان. مثل : 

إكرام. والفعل يدل على شيئني احلدث والزمان. فالفعل  –اجتماع  –عْدل 

يدل على قيام يف زمان املاض، "يقوم" يدل على القيام يف احلال أو "قام" 

االستقبال، و "قم" يدل على قيام يف االستقبال. أما "القيام" فهو احلدث 

  ٢٣وهو أحد مدلوىل الفعل وهو املصدر.

 ٢٤املصدر هو االسم الذي يدل على حالة أو حدث دون زمان.

ن الزمان، متضمن املصدر هو اللفظ الدال على احلدث، جمردا ع

أحرف فعله لفظا مثل: علم علما، أو تقريرا، مثل: ((قاتل قتاال)) أو معوضا 

 مما حذف بغريه، مثل: ((وعد وعدة، و سلم تسليما)). 

فــــ(( العلم )) : مشتمل على أحرف ((َعِلَم)) لفظا. و ((القتال)) 

ل ثبوت هذه ) تقديرا، ألن أصله ((القيتال))، بدليمشتمل على ألف ((قاتل)

الياء يف بعض املواضع، فنقول : ((قاتل قيتاًال))، و ((ضارب ضريابًا)). وهذه 

  الياء أصلها األلف يف ((قاتل))، لقبت ياء النكسار ما قبلها. و ((العدة))

                                                             
  ١٧ص : . بريوت : دار الثقافة اإلسالمية ملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة.   ٢٢
  ٣٠ص : . بريوت : دار الثقافة اإلسالمية ملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة.  ٢٣
   ٧٢ . دار الفكر ص :المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفهاعلى رضا.  ٢٤
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يعمل املصدر عمل فعله سواء أكان حمّلى بأل، أم مضافا، أم جمّردا من 

صلح تقديره بأن والفعل، أو ما أل واإلضافة. يشرتط يف عمل املصدر أن ي

 ٢٥والفعل، أو أن يكون نائبا عن فعله.

  

 أقسام المصدر  - ب

قد يذكر  املصادر الصرحية و املصادر املؤولة.كان املصدر نوعني. 

املصدر بلفظه يف الكالم فيسمى مصدرا صرحيا (كما يف األمثلة السابقة) وقد 

  ن مصدرا مؤوال.ال يذكر بلفظه و لكن يفهم من الكالم. و حينئذ يكو 

أما املصدر، قد يذكر املصدر بلفظه يف الكالم فيسمى مصدرا صرحيا 

(كما يف األمثلة السابقة) وقد ال يذكر بلفظه و لكن يفهم من الكالم. و 

  حينئذ يكون مصدرا مؤوال.

  واملصدر املؤول يكون من :

 مثل : أريد أن أقبلك ( أي أريد مقابلتك)  أن و الفعل  -

 ل : يسُرين ما عملت (يسُرىن عمُلك)مث  ما و الفعل -

 ٢٦حروف املصدر : ما، أْن، أّن. فاألوالن للفعلية، و أّن لالمسية.

  :  ٢٧املصادر الصرحية ثالثة أنواع قياسيةأما 

 املصدر األصلي  - ١

وهو ما يدل على معىن جمرد، وليس مبدوءاً بــ"ميم" زائدة، و الخمتوما بياء 

- تقدم-َفهم- بوطة، و من أمثلته: ِعْلممشددة زائدة، بعدها تاء تأنيث مر 

                                                             
   ٣٧لبنان : املكتبة اللغوية ص: -علي اجلارم و مصطفى أمني. النحو الواضح يف قواعد اللغة. بريوت ٢٥
  ٤٧١ص :  ٣. مصر : دارالسالم ج: شرح كافية ابن حاجبالسميع، منصور على عبد. ٢٦

  ١٣٢عباس حسن. النحو الوايف. بريوت: مكتبة احملمدي ص:  ٢٧
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صالح . . . يف قول شوقي -فْضل- نضال-إبانة. و مثل: بالء- استضاءة

  خياطب رجال الصحف الوطنية:

  و أِمس محدنا بالء السلف  كمو يف النضالِمحْدنا بالَء 

  فما عرف الفضل فيما عرف  ومن َنِسَي الفضل للسابقني  

  ساس مسا بالغرف؟إذا ما األ  أليس إليهم صالح البناء 

هو املقصود من كلمة :  -وحده-... ومئات أخرى. وهذا النوع 

"مصدر" حني تذكر مطلقة بغري نوعاً معينا. أما غريه فال بد أن يذكر معه 

  ما يبني نوعه.

ويدخل يف نوع املصدر األصلى املصدر الدال على "املرة و اهليئة" فوق 

 ٢٨إال مقيدا بذكر املرة أو اهليئة. داللة على املعىن ا�رد، ولكنه اليذكر

 املصدر امليمي - ٢

وهو ما يدل على معىن جمرد، ويف أوله "ميم" زائدة، وليس يف آخره ياء 

  ٢٩مشددة زائدة بعدها تاء تأنيث مربوطة.

ويصاغ املصدر امليمي من الفعل الثالثي على وزن َمْفَعل، إذا كان  -

 الفعل أوله حرف علة فيصاغ على مفِعل.

  رض رأية َمْعَرًضا (أي عرًضا منطقًيا).مثل : ع 

 لقد كان لكالمه موِقع حسن ( أي وقع حسن)    

إذا كان الفعل غري ثالثي كان املصدر امليمي على وزن مضارعه مع   -

 إبدال حرف املضارعة ميماً مضمومة و فتح ما قبل االخر. 

ْلتَـَقى (أي االلتقاء)
ُ
  مثل : قلت له : إىل امل

                                                             
  ١٣٥: مكتبة احملمدي ص: عباس حسن. النحو الوايف. بريوت ٢٨
  ١٣٦عباس حسن. النحو الوايف. بريوت: مكتبة احملمدي ص:  ٢٩
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على املصدر امليمي تاء مربوطة يف آخره. مثل : حمبة، ملحوظة : قد تزاد 

 و موعظة، و منفعة، و مفسدة.

 املصدر الصناعي - ٣

املصدر الصناعي اسم تلحيقه ياء النسب تليها تاء التأنيث للداللة على 

مسؤلية  –و طنية  –حرية  –اشرتاكية  –معىن املصدر . مثل : أنسانية 

  و حشية.  –

  واملصدر املؤول يكون من :

 مثل : أريد أن أقبلك ( أي أريد مقابلتك)  أن و الفعل  -

 مثل : يسُرين ما عملت (يسُرىن عمُلك)  ما و الفعل -

 و أقسام وظيفة املصدر كما يلي :

 مصدر التأكيد - ١

املصدر املؤكد ما يذكر بعد الفعل تأكيدا ملضمونه، ويبقى بناؤه على 

مر علما، وضربت اللص ضربا، و جلت ما هو عليه مثل: ((علمت األ

جوالنا، و أكرمت ا�تهد إكراما)) تريد من ذكر املصدر تأكيد حصول 

 الفعل. 

 مصدر املرة - ٢

يان عدد الفعل. مصدر املرة (يسمى مبصدر العدد أيضا) ما يذكر لب

يبىن من الثالثي ا�رد على وزن ((فعلة)) بفتح الفاء وسكون العني، و 

  ٣٠، وقفتني، و وقفات))((وقفت، وقفةمثل 

                                                             
  ١١٩ص:  ٢٠٠٥. املصر : دار الكتتب اهليثم. جامع الدروس العربية.  مصطفى الغالييين ٣٠
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اسم املرة مصدر يدل على وقوع احلدث مرة واحدةز ويكون اسم 

الفعل ثالثيا، و على وزن املصدر بزيادة تاء املرة على وزن فَـْعَلة إذا كان 

  يف آخره إن كان غري ثالثي.

  ٣١أكرمتُه إكرامًة. –ضربـُْتُه ضْربًة  –مثل: أكلُت أكلة 

قت مبصدره التاء، مثل "أكرمته فإن كان الفعل فوق الثالثي أحل

إكرامة، وفرحته تفرحية، وتدحرج تدحرجة"، إال إن كان املصدر ملحقا 

يف األصل بالتاء، فيذكر بعده ما يدل على العدد، مثل: "رمحته رمحة 

واحدة، وأقمت إقامة واحدة، واستقمت استقامة واحدة"، وذلك للتفريق 

  بني مصدر التأكيد ومصدر املرة.

للفعل من فوق الثالثي ا�رد، مصدران أحدمها أشهر من  فإن كان

اآلخر، جاء بناء املرة على األشهر من مصدرية، فتقول: "زلزلته زلزلة 

قاتلته مقاتلة واحدة وطوفته تطويفة واحدة"، والتقول : "زلزلة،  واحدة، و

  وال قتالة، وال تطوافة".

ان من الثالثي وما كان من املصادر ملحقا بالتاء من أصله، فإن ك

ا�رد رددته إىل وزن (فعللة) فاملرة من النشدة والقدرة والغلبة والسرقة 

  ٣٢والدارية: "نشدة وقدرة وغلبة وسرقة ودرية".

 مصدر النوع - ٣

مصدر النوع (يسمى مصدر اهليئة أيضا ما يذكر لبيان نوع الفعل 

  ٣٣وصفته، حنو: وقفت وقفة)) أي وقوفا موصوفا بصفة. 

                                                             
  ٣٥ص : . بريوت : دار الثقافة اإلسالمية ملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة.  ٣١
  ١٢١ص:  ٢٠٠٥. املصر : دار الكتتب اهليثم. مع الدروس العربيةجا.  مصطفى الغالييين ٣٢
  ١١٩ص:  ٢٠٠٥. املصر : دار الكتتب اهليثم. جامع الدروس العربية.  مصطفى الغالييين  ٣٣
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صدر يدل على هيئة الفعل حني وقوعه. ويكون اسم اهليئة اسم اهليئة م

  على وزن ِفْعَلة إذا كان ثالثيا. والصيغة قياسية لغري الثالثي.

  ٣٤ِجْلَسة العلماء.جلست  –مثل : نظرُت إليه ِنْظرَة احلائر 

و جاء النعت باملصدر كثريا يف مثل : رجل صوم وعدل و رضا، و مع 

  ور على السماع.هذا يذهب النحات إىل أنه مقص

وترى اللجنة استنادا إىل ما ذهب إليه بعض احملققني أن النعت باملصدر 

  اليت ضبط �ا ما مسع، وهي: مقيس قياسا مطردا بالشروط

 أن يكون مفردا مذكرا.  - ١

 أن يكون مصدر ثالثيا، أو بوزنه.  - ٢

 ٣٥أالّ يكون ميميا.  - ٣

 

 عمل المصدر   - ت

ق، وهلذا فان ما يعمله املصدر اصل الفعل كما مر يف البحث الساب

املصدر الفعل يعمله املصدر، فان كان الفعل املشتق من املصدر الزما عمل 

عمل فعله الالزم، و إن كان الفعل املشتق من املصدر متعديا عمل عمَل 

  ٣٦فعله املتعدي بنفسه أو حبرف جر.

  

  

 

                                                             
  ٣٥ص : . بريوت : دار الثقافة اإلسالمية ملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة.  ٣٤
  ٢٤٤. قاهرة: دار التدمرية ص: ات النحوية و التصريفيةالقرار العصيمي، خالد بن سعود بن فارس.   ٣٥
  ٧٨. دار الفكر ص : المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفهاعلى رضا.  ٣٦
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 المصدر أحوال عمل  - ث

  رتنا بــ"ال".يعمل املصدر مضافا، أو جمردا من ال واإلضافة، أو مق

فاألول حنو: يعجبين إكرامك الضيَف، والثاين حنو : إطعام يف يوم 

  ذي مسغبة يتيما، والثالث حنو قول الشاعر :

  خياُل الفرار يراخي األجل    ضعيُف النكايِة أعداَءه

  إذا اكثرت فيهم اجلراح والقتل فوهنو الذلك  و نكيت يف العدو أنكي نكاية

ل مفعول به للمصدر املضاف إكراما، فا (لضيف يف املثال األو 

و(يتيما) يف اآلية الكرمية مفعول به للمصدر (أطعام) ا�رد من ال 

واإلضافة، و (اعداء) يف املثال الثالث مفعول للمصدر النكاية وهو معرف 

  ب"ال".

و يعمل املصدر كثريا وهو مضاف، وعمله وهو جمرد من ال و 

  ٣٧نهما عمله وهو معرف بـ"ال".أقل منه وهو مضاف، و أقل م اإلضافة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ٧٩-٧٨. دار الفكر ص : المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفهاعلى رضا.  ٣٧
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 (Gerund) يرونالجالمبحث الثالث : 

 تعريف الجيرون  - أ

  : . النموداج٣٨ومستخدم لوظائف االسم  ingهو الفعل الزائد بـــ  اجلريون

Playing Tennis is very fun  

Gerund 

Gerund  هو الفعل(Verb)  يعمل وظائفNoun )Noun  ميثل االسم يف

). و لكن Ing(فعل بزائد  Verb-ingجمعول من  Gerund. و  )٣٩يةاللغة العرب

 ٤٠.Gerund(االسم األصل) ، فال تستخدم  Real  Nounإذا يوجد 

Gerund   وInvinitives  نعرفه يسمى بــ)Verb 1 مها شكالن ميكن لنا (

. واملقارنة pronoun(نعرفه مثل اسم ) أو   nounأن نستخدمهما يف موضوع 

  : ٤١هو مثل هذا النمودج nounو  gerundبني 

 booksI like   

 nounاللفظ املسطورة هو 

readingI like  

  Gerundاللفظ املسطورة هو 

  .كثرية  اجلريونو أنواع 

  

  

                                                             
 Muzammil Aziz. English is My Friend. Pasuruan: Pustaka Al-Yasini. 2003. Hal : 284 مرتجم من 38

إندونيسي. كرابياك : موليت كاريا جرافيكا ص :  -أتابك علي و أمحد زهدي حمضر. قاموس العصري العريب ٣٩

١٢٥  
 .Hakim, Ahmad. 2008. Metode Praktis Menguasai Tata Bahasa Inggris dan Arab مرتجم من 40

Yogyakarta : Kutub Hal: 98 
   Patricia and friends. Interactions 2 Grammar, 4 edition. America : McGraw-Hill مرتجم من 414141
Page: 321 
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 أنواع الجيرون  - ب

 جريون لديه أونواع كثرية. وهذه هي أنواع اجلريون

١( Gerund as Subject  

  is My Hobby Cooking/   me be happymakes  Cookingمنودج : 

 اللفظ املسطورة هو اجلريون

يف السابق. و علينا أن نعرف ما هو  Gerundقد عرفنا معرفة 

Subject .Subject أو ما الذي يفعل الفعل. يف   هو العامل مبعىن من

العربية هناك مجلة إمسية و مجلة فعلية. يف مجلة إمسية فيها مبتداء و 

جنليزية. و أما يف مجلة فعلية فيها فعل يف اإل Subjectاخلرب، و مبتداء كــ 

 يف اإلجنليزية.  Subjectو فاعل، والفاعل هو كــ 

Gerund  تستخدم كثريا لعملSubject .٤٢من مجلة واحدة   

٢( Gerund as Object  

  shoppingShe goes، منودج : Objectعمل كعمل ي اجلريون

  اللفظ املسطورة هو اجلريون.

  ٤٣.objectد األفعال املعينة لعمل كعمل مستخدم بع Gerundكثري من 

 objectكما نعرف مفعول به يف العربية. إذا وجدنا   Objectحنن نعرف 

. و إذا likeمن  objectهو  noodles   ، فاللفظI like noodlesمن مجلة 

ننظر إىل مجلة "أقرأ القرآن يف غرفة اجللوس" فمفعول به يف تلك اجلملة 

 . objectقرآن موضوعه مثل هو القرآن. و نعرف أن ال

                                                             
 Fuchs, Marjorie and Margaret Bonner. Focus on Grammar An Integrated Skills مرتجم من 42

Approach, Third Edition. USA: Pearson Longman Page: 126 
 Fuchs, Marjorie and Margaret Bonner. Focus on Grammar An Integrated Skills مرتجم من 43

Approach, Third Edition. USA: Pearson Longman Page: 126 
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٣( Gerund as Nominal Predicate 

. Nominal Sentenceمن  predicate هو Nominal  predicateاملراد بــــ 

مبعىن حازن وهو  I am sad. Sad: هو Nominal sentenceاملثال من 

يف . Nominal Predicateأو  Predicate of nominal sentenceيسمى بــــ 

و  subject فيها (هو اجلملة اليت Verbal Sentenceليزية هناك اللغة اإلجن

Verb أو كما عرفنا ،Verb  هو مثل الفعل يف اللغة العربية) وNominal 

Sentence فيها (هو اجلملة اليت Subject  وAdjective  أوnoun  أو

Adverb.(  وPredicate  يفNominal Sentence  هو ميكن من

Adjective  أوnoun أو Adverb.  

٤( Gerund as Noun Modifier 

  Sleeping Badيعمل اجلريون لبيان اللفظ قبله. حنو : 

Sleeping  هو اجلريون الذي يبنيBad .Sleeping  مبعىن نوم. وBad 

هو  Sleeping Badفاملعىن من  Badيبني  Sleepingمبعىن سرير. فــــــ 

 . Bad for sleepingالسرير للنوم ، 

٥( Gerund as Short Prohibition 

  . No Smokingيعمل اجلريون ليعرب املنع. حنو : 

Smoking  هو اجلريون. وNo عمل الفعل. فاملراد بــــــ ل هو اللفظ للمنع

No Smoking  تدّخن / التدخني ممنوع. و هذا الشكل عادة هو ال

مستخدم يف الكتابة فحسب. مثل الكتابة يف اجلدار أو املكان الذي 

ز أن يتدّخن. وإذا أراد الشخص أن مينع شخصا آخر لكي فيه ال جيو 

 No" و  اليقول "! Don’t Smokeاليتدّخن فيقول التتدّخن "

Smoking." 



٤٠ 

 

 

 

٦( Gerund After Preposition 

هو اللفظ الذي   Preposition .Prepositionاجلريون جيوز أن يقع بعد 

ه. لتعبري املكان أو الوجهة و غري  Pronounأو  Nounيقع قبل 

Preposition : ٤٤هو كثرية. وهي  

  املثال  املعىن Preposition  رقم

١  Before قبل  I will talk to you before going 

to England 

٢  After بعد  I will talk to you after 

coming back from England 

٣  Without  بدون  Can you sneeze without 

opening your mouth? 

٤  
Against   يقاوم / -مقاو

  معاكس

My father decided against 

postponing his trip to 

Hungary. 

٥  At  يف  She is good at painting 

٦  By .....بـــــــ  They have to come in the 

class by bringing  their books 

٧  On على  They're keen on windsurfing 

٨  For  ....لـــــــ  Can we come there for taking 

your money? 

٩  In يف  I am interested in finding this 

book. 

 

٧( Gerund After idiomatic Expression 

Idiomatic expression و األمثال لــــ  هو إظهار خاصة .Idiomatic 

Expression : هي  

 It is no fun  - أ
 It is no good  -  ب
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٤١ 

 

 

 It is no use  -  ت
 I can’t stand  -  ث
 I can’t help  -  ج
  Be Used to  -  ح
 Look forward to  -  خ
 Would you mind  - د
 Go, example : Go shopping, go swimming, etc  - ذ

 It is noو غري ذلك.. و اجلريون يستطيع أن يقع بعدهم. املثال : 

good eating noodles  (الحيسن لك أن تأكل املكرونة). و هذه من

  املستثنيات

٨( ,Gerund After Possesive Adjective 

    writingThis is my ج :منود 

  اللفظ املسطورة هو اجلريون.

 ,Anne’s, the boy’s, your, hisمثل  possessiveجيوز لنا أن نستخدم 

her, its, our, their  بعدGerund.٤٥  

Possessive  امللك. و  هوtheir, his, her,   و غري ذلك هم من

possessive adjective .possesive adjective  ضمري يف  هم مثل

  العربية. 

  )possessive adjective(اللفظ املسطورة هو  book Myالنمودج : 

  و معناه "كتايب". بزائدة ضمري ياء متكلم مبعىن ملكي. 

   is beautiful Writing Hisالنمودج األخر : 
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٤٢ 

 

 

His  هوpossessive adjective و ،writing   هوGerund و معناه يف .

  .العربية "كتابته مجيلة"

٩( Gerund After Adjective 

Adjective  هو صفة. األمثل منAdjective  :Good, Fresh, Nice, 

Unforgettable" و اجلريون يستطيع أن يقع بعده مثل .Nice Writing "

  مبعىن الكتابة اجلّيدة.

١٠( Gerund after Question Word 

   is this?  writingWhoseمنودج :

هو الكلمة لسؤال امللك. ومعناه  Whoseو  اللفظ املسطورة هو اجلريون.

  يف العربية "ملن هذه الكتابة؟". 

 Question Word   يف العربية  مبعىن الكلمة اليت ليسئل شيئا. والنمادج لــ

Question Words   : همwho  ) ليسئل شخصا الذي موضوعهSubject 

  ، مثل اللفظ "من" يف العربية)

What  ما" يف العربية)(لسيئل شيئا، مثل اللفظ"  

Whom موضوعه   (ليسئل شخصاobject .(مثل اللفظ "من" يف العربية ،  

Why .(ليسئل السبب من حدث، مثل اللفظ "ملاذا" يف العربية)  

When  .(ليسئل الزمن أو الوقت، مثل "مىت" يف العربية)  

Where .(ليسئل املكان، مثل "أين" يف العربية)  

How  ل "كيف" يف العربية).(ليسئل كيفية شيء، مث  

١١( Gerund After Demonstrative 

Demonstrative  مبعىن اإلشارة. ففي العربية يسمى باسم اإلشارة ولكن

يسوى اسم اإلشارة. النمودج من  Demonstrativeiليس كل 



٤٣ 

 

 

demonstrative  هوThe, This, an, a, the other : النمودج  .This 

playing is good  ٌهذا اللعب جيد) .(  

هو  Goodهو اجلريون، و  Demonstrative ،Playingهو  Thisفاللفظ 

Nominal predicate  .  

١٢( Gerund After time 

 Sunday meetingالنمودج : 

  Daily Meetingهو الوقت. فاملعىن من  Sundayو  Meetingاجلريون هو 

  اليومية.  هو املقابلة

١٣( Gerund after number 

 We have. النمودج : Arqomأو  Numberد هو اجلريون الذي يقع بع

two meeting in a week .(لدينا مقابلتان)  

١٤( Gerund After Other verb 

يقع اجلريون بعدها. و يف العربية هناك األفعال اخلاصة اليت يستطيع أن 

 ,Addict, Advice, like, avoid, complete, consider األفعال هي :

discuss, Enjoy, dislike finish keep, mention  و غري ذلك. و إذا وقع

إىل  Gerundفثبت املعىن. وأما اإلفعال اليت يغري املعىن اجلريون بعد ها 

  .Want, need, require, deserveا�هول هي : 

  

  Abstract Nounو   Nounو  Gerundالفروق بين   - ج

ع تق gerundsأن  ”Analyzing English Grammar“كما قد وردت يف كتاب 

حقيقة، فال تستطيع أن تستخدم  nounيف اجلملة، ولكنه ليس  nounيف مواقع 

noun inflection.  مرتجم من  



٤٤ 

 

 

“Gerunds appear in the noun positions of sentences, but because they are not 

really nouns, they cannot take noun inflection”٤٦ 

   ples made her sick (V)too many green ap Eatingاملثل :

 too many green apples made her sick (X) Eatings* 

يكون  gerunds، بعض من nounحبدوده كموقع  nounو بعد مستخدم لوظائف 

true nouns )noun  (متعلقا مبا يليه، حقيقة  

“After functioning for a long time on the periphery of nounlike words, 

some gerunds are have become true nouns. Consider the following”٤٧ 

   lasted several hours meetingsThe congresstionalاملثال : 

Abstract Noun  .هو الكلمة لشيء الذي الميكن أن تعمله حواس اخلمس

 هو شيء Abstract Nounال تُبصر و ال ُتسَمع و ال ُتشّم و ال ُتذاق و ال تُلَمس. 

معلوم و مفهوم و معّمق و مشعور مثل السخط و اإلميان و العزم و الدميوقراطية و 

 املهارة و السعادة و غري ذلك. 

 A gerund can be a concrete“يعىن  Gerundو  Abstract Nounوالفرق بني 

or an abstract noun”فاملراد �ذا، ينقسم ٤٨ .gerund  إىلconcrete gerund  و

abstract gerund .هذا يتعلق مبعىن اللفظ نفسه .  

  

  

  

                                                             
46

 Klammer, Thomas, Muriel R. Schulz, Angela Della Volpe. 2007. Analyzing English Grammar. 

USA: Longman Page : 393 

47 Ibid, hal : 393 

48
 http:///wiki.answers.com/Q/can_an_abstract_noun_be_called_gerund#slide=2. Di akses tgl 15 

April 2014 15:30 



٤٥ 

 

 

 المبحث الرابع: قواعد اللغة العربية 

 تعريف قواعد اللغة العربية  - أ

قواعد هو اجلمع من القاعدة. و القاعدة لغة هي أساس، و قاعدة 

الضابط أو األمر الكلي ينطبق على جزئيات، مثل : "كلُّ أَذوٍن َولوٌد، و كلُّ 

  .٤٩َصُموٍخ بـَُيوٌض"

ككرة، أصلها لغو، من باب : دعى و سعى و رضي، ووز�ا فـَُعة،   اللغة

حذفت المها، وعوض عنها، هاء التأنيث. ومعىن اللغة : الصوت مطلقا، و 

 ٥٠اخلطأ، والسقط، والنطق، و اهلذيان، و الباطل.

اللغة هي وسيلة االتصال يستعملها كل أفراد مع قومه ليعرب ما يف أفكارهم 

 ٥١ا. شفويا كان أم حتريري

لقد اختلفت العلماء يف تعريف اللغة ومفهومها. وليس هناك اتفاق شامل 

على مفهوم حمدد للغة ويرجع سبب كثرة التعريفات وتعددها إىل ارتباط اللغة بكثري 

 ٥٢من العلوم. فمنها : 

هـ) بقوله: "أما حدها فإ�ا أصوات يعرب  ٣٩١يعرفها ابن جين (املتوىف  - ١

  كل قوم عن أغراضهم".

ة نظام من الرموز الصوتية االعتباطية يتم بواسطتها التعارف بني أفراد اللغ - ٢

ا�تمع، ختضع هذه األصوات للوصف من حيث املخارج أو احلركات 

                                                             
  ٧٨٣يس و عبد احلليم منتصر و عطية الصواحلي و حممد خلف اهللا أمحد. املعجم الوسيط. إبراهيم أن ٤٩
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٤٦ 

 

 

اليت يقوم �ا جهاز النطق و من حيث الصفات والظواهر الصوتية 

 املصاحبة هلذه الظواهر النطقية.

 لناس.ظاهرة اجتماعية تستخذم لتحقيق التفاهم بني ا - ٣

 صورة من صور التخاطب سواء كان لفظيا أو غري ذلك. - ٤

نشاط إنساين يتمثل من جانب يف جمهود عضلي يقوم به فرد من  - ٥

 األفراد، و من جانب آخر عملية إدراكية ينفعل �ا فرد أو أفراد.

اللغة نشاط مكتسب تتم بواسطته تبادل األفكار والعواطف بني  - ٦

وهذه النشاط عبارة عن أصوات  شخصني أو بني أفراد مجاعة معينة.

 تستخذم وتستعمل وفق نظم معينة. 

اللغة هي وسيلة االتصال يستعملها كل أفراد مع قومه ليعرب ما يف 

  ٥٣أفكارهم شفويا كان أم حتريريا. 

 

 قواعد اللغة العربية أقسام  - ب

تشمل قواعد اللغة العربية نوعني من القواعد : قواعد النحو و قواعد 

  الصرف. 

ص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كل كلمة داخل اجلملة وضبط و ختت

أواخر الكلمات وكيفية إعرا�ا، أي أن قواعد النحو تنظر إىل الكلمة العربية 

من حيث أ�ا معربة ( أي يتغري شكل أخرها بتغيري موقعها يف اجلملة) أو 

  مبنية (أي اليتغري شكل آخرها بتغري موقعها يف الكالم).
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٤٧ 

 

 

الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية و ما يطرأ عليها من تغري  أما قواعد

  ٥٤بالزيادة أو بالنقص. 

  

                                                             
  ١ص : المية . بريوت : دار الثقافة اإلسملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة.  ٥٤



٤٨ 

 

  الثالث فصلال

  عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

  

 Gerundالمساوات بين المصدر و  -١

  بعضها من ناحية تعريفهما:  Gerundكانت المساوات بين المصدر و  - أ

  املثال  Gerund  املثال  مصدر

هو اللفظ الدال على 

احلدث، جمردا عن 

الزمان، متضمن أحرف 

. ولكن هذا فعله لفظا

  لألفعال املعينة.

  ِعْلمٌ  -َعِلَم 

هو الفعل الزائد بـــ 

ing   ومستخدم

لوظائف االسم . 

  جمردا عن الزمان

Reading 

مها متساويان يف تعريفه خصوصا يف املعىن. مها يتضمنان  gerundالبيان : املصدر و 

معىن فعل أو احلدث جمردا عن الزمان. مها اللفظان يعتربان معىن فعل أو احلدث جمردا عن 

. يف اللغة اإلجنليزية و العربية، هناك تقسيم الفعل على حسب وقت حدثه. و أما الزمان

الذي عادًة  للفعل الذي يقع يف موقع اليوجد اإلصطالح خاصفاإلندونيسية يف اللغة 

  يقع فيه االسم.

٤٨ 



٤٩ 

 

يف اللغة اإلجنليزية، هناك الفعل بشكل أوىل، ثاين، و ثالث، مث يف شكل فعل الزائد 

م استفادة يف األوقات املتنوعة. وكذلك يف اللغة العربية، هناك فعل املاضي، . ليدهingبــ 

مها متساويان يف دالّة على الفعل، Gerund و فعل املضارع و فعل األمر. و أما مصدر و 

  .Verbو لكن اليرتبطان بوقت خاص. وذلك خيتلف بالفعل و 

العربية و اللغة اإلجنليزية، ، أي بني اللغة Gerundفإذا، هذا البحث يقابل مصدرا بــ

واليقابل اللغة العربية باللغة اإلندونيسية، ألن الباحثة مل جتد االصطالح اخلاص للفعل 

، وتلك األلفاظ  akan, sedang, telahا�عول لالسم، كل فعل سواء، يكفي باعطاء 

 .kemarin, besok, dan seterusnyaاليستخدم كثريا، بل مباشرة بتبيني على الوقت مثل  

 Saya pergi ke sekolah kemarin, saya akan pergi("غدا، باألمس، اخل..."). املثال : 

ke sekolah besok, dan saya sedang pergi ke sekolah.   

فعل الذي يستخدم يف تلك اجلملة متساويات . يف املاضي كانت أم املضارع أم 

  يوجد تغيري الشكل.. ال pergiاالستقبال يستخدم فعال واحدا وهو 

  

 من الناحية وظائفهما: Gerundكانت المساوات بين المصدر و  - ب

  رقم
 Gerund  مصدر

  مثال الوظيفة  مثال  الوظيفة

١  
  اللَِّساِن ُمِهمٌّ  ِحْفظُ   ايكون مبتداء

 Subject يكون 

of nominal 

mouth is  Keeping

important  



٥٠ 

 

sentence 

٢  
  يكون فاعال

َلِينْ    ِكَتابةُ ُتَسهِّ

ُرْوِس ِيفْ    يتـََّعلُّمِ الدُّ

 Subjectيكون 

of verbal 

sentence 

lesson Writing 
makes me be easier 

in my studying 

٣  
  يكون خربا

ِقراََءُة  ِهواَيَُة ُعَمر

  اْلُقْرآنِ 

 Nominalيكون 

Predicate 

Umar’s hobby is 

holly  reading

Qur’an.  

٤  
  الزِّرَاَعةَ  َأْمحَد حيُِبُّ   يكون مفعوال به

 Object ofيكون 

verb 

Ahmad loves 

gardening 

٥  

  يكون مضافا إليه

  السَِّباَحةِ َحْوُض 

أي َمْسَبٌح أو َحْوٌض 

  لِلسَِّباَحةِ 

 Nounيكون 

Modifier 

Swimming pool  

(It means pool for 

swimming) 

يستطيع ان يقع   ٦

بعد اسم ظرف 

  الزمان

 َأْشَرُب اللََّباَن قَـْبلَ  

  النـَّْومِ 

يستطيع أن يقع 

 Adverb ofبعد 

time  

I drink milk before 

sleeping 

يستطيع أن يقع   ٧

بعد اسم 

  االستفهام

  َحتَْتِجْنيَ ؟ َأيُّ ِكَتابَةٍ 

يستطيع أن يقع 

 Questionبعد 

Word 

do  Which writing

you need? 

 This Writing isيستطيع أن يقع ابٌَة َهِذِه اْلِكَتابَُة ِكتَ يستطيع أن يقع   ٨

very good  



٥١ 

 

َلةٌ   بعد اسم اإلشارة يـْ
بعد   مجَِ

Demonstrative  

 البيان:

. Subjectيستطيع أن يكون  Gerund، و مصدر يستطيع أن يكون مبتداء )١

ألن يف اللغة اإلجنليزية الميّيز بني  Subjectالباحثة تسّوي مبتداء و فاعال بـــ 

Subject    يفVerbal Sentence  وNominal Sentence هذا خمتلف باللغة العربية .

يف اجلملة االمسية   Subjectيف اجلملة االمسية و اجلملة الفعلية.  Subjectاليت متيز 

 gerundيف اجلملة الفعلية هو الفاعل. فإذا تسّوي الباحثة  subjectهو مبتداء، و 

 إىل مصدر يف موقعه مبتداءًا و فاعال. Subjectيف موقعه 

كما . Subjectيستطيع أن يكون  Gerundر يستطيع أن يكون فاعال، و مصد )٢

، أن يف اللغة العربية هناك مجلة امسية و مجلة ١قد ذكرت الباحثة يف البيان رقم 

فعلية. ولكن هناك املفارقة بني هتان مجلتان. فإذا كان أّول اللفظ يف اجلملة هو  

اللَِّساِن  ِحْفظُ  ده فعل حنو :كلمة اسم فيسمى جبملة امسية ولو كان اللفظ بع

(أّول لفظها اسم و كان بعده  الزِّرَاَعةَ ُمِهمٌّ (أول لفظها اسم) و َأْمحَد حيُِبُّ 

فعل)، و إذا كان أول اللفظ يف اجلملة هو فعل فيسمى جبملة فعلية حنو: حيُِبُّ 

فهو يف   Verbختصيص أن. هذا خمتلف باللغة اإلجنليزية، هناك الزِّرَاَعةَ َأْمحَد 



٥٢ 

 

Verbal Sentence  وAdjective  (صفة) وNoun   (مثل اسم)Adverb  مثل)

  . Nominal Sentenceظرف) هي خاصة يف 

. Nominal predicateيستطيع أن يكون   Gerundمصدر يستطيع أن يكون خربا، و  )٣

، Verbو  subject فيها (هو اجلملة اليت Verbal Sentenceيف اللغة اإلجنليزية هناك 

(هو  Nominal Sentenceهو مثل الفعل يف اللغة العربية) و  Verbو كما عرفنا أ

 ).Adverbأو  nounأو  Adjectiveو  Subject فيها اجلملة اليت

وهو  مصدر يستطيع أن يكون مفعوال به. واملفعول به هو الذي وقع عليه الفعل )٤

 يف اللغة العربية.   Object هو مثلو . منصوب يقع بعد فعل

در يستطيع أن يكون مضافا إليه. يف اللغة العربية تركيب إضايف مشهور جًدا. و مص  )٥

مضاف إليه هو جمرور، و اختلفوا يف اجلار للمضاف إليه فقيل هو جمرور حبرف 

مقدر وهو الالم أو من أو يف و قيل هو جمرور باملضاف مث اإلضافة تكون مبعىن 

 .١الالم عند مجيع النحويني

الزمان. الظرف هو الوعاء و كل ما يستقر  ظرفاسم  ن يقع بعداملصدر يستطيع أ )٦

و يف اللغة اإلجنلزية . ٢غريه فيه، ومنه ظرف الزمان و ظرف املكان عند النحاة

 Adverb of time. وهو منقسم إىل نوعني أيضا Adverbهناك مثل ظرف يسمى بــ ِ 

                                                             
  ١٠١. سورابايا: مكتبة اهلداية ص: ابن عقيلجالل الدين السيوطي.   ١
  ٦٠٤. القاهرة :  ص : معجم الوسيطابراهيم أنيس و عبد احلليم منتصر و عطية الصواحلي و حممد خلف اهللا أمحد .  ٢
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 اللغة العربية و يف(مثل ظرف املكان).  Adverb of place(مثل ظرف الزمان) و 

. بعضا منها تسمى بأحرف اجلار و Adverb of placeهناك األلفاظ املتساوية بــــ 

 ظرف املكان. بعضا األخر يسمى ب

مصدر يستطيع أن يقع بعد اسم االستفهام. استفهام هو طلب أن يكشف  )٧

يستطيع  Gerund. و ٣شيء.اسم االستفهام هو اسم مبهم يستعمل به عن شيء

 هو مثل اسم االستفهام يف العربية.  Question Word .Question Wordد أن يقع بع

. ٤مصدر يستطيع أن يقع بعد اسم اإلشارة. اإلشارة هي تعيني الشيء باليد و حنوها )٨

اسم اإلشارة هي مثل هذا و هذه و ذلك و تلك و تثنيتها و مجعها. و أما يف 

وهو اللفظ  Demonstrativeاللغة اإلجنليزية، يعرف اسم اإلشارة هذه مثل 

هو  Demonstrativeنستخدمه للدالّة على الشيء القريب أو البعيد. األمثلة من 

This  وThat  وthese  وthose  وan  وa  وthe  وother  وsuch  وanother٥ .  

  

  

  

 

                                                             
  ٩٧ص: ٢٠٠٥: دار الكتتب اهليثم. . املصر جامع الدروس العربية.  مصطفى الغالييين ٣
  ٥٢٤. القاهرة :  ص : معجم الوسيطابراهيم أنيس و عبد احلليم منتصر و عطية الصواحلي و حممد خلف اهللا أمحد .  ٤

5 Aziz, Muzammil. English Is My Friend. Pasuruan : PC Sidogiri Hal : 288 
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 Gerundبين المصدر و  الفروق -٢

 من ناحية شكل  فروقال -أ 

هناك املساوة من ناحية  Gerundقد ذكرت الباحثة يف القادمي أن املصدر و 

  من ناحية شكل.  الفروقالتعريف. و اآلن تذكر الباحثة 

  Gerund  املصدر  رقم

١  

املصدر هو اسم، وهو الزم 

ُيستخدم لوظائف االسم. ولكن 

املصدر يستطيع أن يعمل عمل 

الفعل، كما قد ذكرت الباحثة يف 

الفصل الثاين يف باب عمل 

  املصدر

Gerund فعل شكله شكل ال(Verb + ing) 

فهو  nounيف مواقع  verb+ingفإذا وقع 

يقع   gerund. ولو كان Gerundيسمى بـــ 

 nounألن . nounلكنه ليس  nounيف حمل 

يعين مفرد و  pluralو   singleلديه شكل 

اليستطيع أن يكون  Gerundمجع. ولكن 

 Iإال يف مكان خاص مثل  pluralمجع / 

must come in some meetings today.  

٢  

يف العربية هناك الشكل / 

احلركات مثل : فتحة، كسرة، 

ــِـــــــُـــــــْــ). فإذا  ــ ــ ـَـ ضمة، سكون (ـــــ

وجدنا الكلمة "ضربا" مثال. 

ال يوجد الشكل أو احلركة يف اللغة 

ما اللغة اإلجنليزية بية. أكما يف العر اإلجنليزية  

يوجد نوعني من األحرف. هناك 

Consonant  وvocal كما عرفنا يف اللغة .
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فيمكن أن يقرأها اإلنسان َضَربَا 

فالميكن أن أو ُضرِبَا أو َضْربًا. 

نقرأ الكلمة يف اللغة العربية بال 

كانت أو غري   ، مكتوباشكلها

  مكتوبا. 

اإلجنليزية أحرف كما أحرف اللغة 

 ,a, i, uهي  Vocalاإلندونيسية. و أحرف 

e, o  و أما أحرفconsonant  هي األحرف

  دون مخسة أحرف املذكورة. 

٣  

من ناحية أحرفه (بالشكل غري 

مكتوب) فيكون مثل فعله 

رقه حبركا�ا. ألن املاضي. فنفا

املصدر هو من أنواع االسم 

عىن االسم جمعول من املشتق. ي

شكل فعله. و من شروط االسم 

ميلك تنوين أو ألف هي ميكن أن 

عل هو الم (ال). و أما شروط الف

ممنوع يقبل التنوين أو الف الم 

  (ال).

لديه شكل متساوي بواحد  Gerundأما 

. و الميكن أن V+ingمن أنواع فعله. وهو 

نفارقه إال من تركيبه يف اجلملة. ألن 

Gerund  يقع يف موقعNoun.  

هو ليس مصدر أو أساس  Gerundأما يتيقن املصدر أنه مصدر الكلمة.   ٤
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ولو كان املصدر يف الصف الرابع 

حرف األمن التصريف هو يصور 

  ة من الكلمة.األصلي

الكلمة يف اإلجنليزية. ألن نعرف عادة أن 

األحرف األصلية يف األنواع الفعل هو 

  .Verb 1  /Invinitiveالفعل األول / 

٥  

ينقسم إىل القسمني وهو  مصدر

املصدر الصريح و املصدر املؤول. 

ن املصدر املؤول هو مثل : أريد أ

  أقبلك ( أي أريد مقابلتك)

يف اللغة اإلجنليزية يوجد مثل املصدر املؤول 

. وهو Gerundولكنه اليسمى بـــ 

to+invinitive .Invinitive  هو الفعل األول

 It began toأو شكل الفعل األول. مثل : 

rain )It began raining الفرق). و اليوجد 

املعىن بينهما. و لكن يف العربية هناك 

و  Gerundالنظام اخلاص يف استخدام بني 

to + invinitive هذا احلال يتعلق بأفعال .

يف اللغة اإلجنليزية. هناك األفعال اخلاصة 

فقط. و  Gerundيستطيع أن يستخذم 

هناك األفعال اخلاصة يستطيع أن يستخذم 

to+invinitive  فقط. هناك األفعال اخلاصة

و  Gerundيستطيع أن يستخذم كالمها بني 
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to+invinitive.  

  

 من ناحية الوظيفة الفروق -ب 

  رقم
  Gerund  مصدر

  املثال  الوظيفة  املثال  الوظيفة

١  

يستطيع أن يكون 

تأكيدا و يسمى 

  بـمصدر تأكيد

َأْكَرْمُت اْلُمْجَتِهَد 

  ِإْكَراًما
- - 

٢  

يستطيع أن يكون 

ما يذكر لبيان عدد 

و يسمى   الفعل

  مبصدر مرة

 - -  ةً َضْربَ  َضَربـُْتهُ 

٣  

يستطيع أن يكون 

ما يذكر لبيان نوع 

الفعل أو صفته. 

ويسمى مبصدر 

النوع أو مصدر 

  اهليئة.

 ِنْظَرة نظرُت إليه

  احلائر
- - 

٤  

يستطيع أن يكون 

صفة. وهو مبحث 

يف باب النعت. و 

 - -  َمَرْرُت ِبرَِجاٍل َعْدلٍ 
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لكن يقّدر باسم 

  فاعله

يستطيع أن يكون  - -  ٥
Short Prohibition 

SmokingNo  

٦  - - 
يستطيع أن يقع بعد 

idiomatic 
expression 

 givingIt is no use 

him a shoe 

٧  

يستطيع أن يقع 

قبل الصفة. فيكون 

  موصوف.

َلةٌ عندَك   يـْ
يستطيع أن يقع بعد  ِكَتابٌَة مجَِ

Adjective 
You have a good 

writing  

٨  

يستطيع أن يقع 

املتصل  ضمريالقبل 

جّر مبعى  يف حمل

 متليك

َلةٌ ِكَتابـَتُ  يـْ
يستطيع أن يقع بعد  ِك مجَِ

Possesive Adjective 
Your writing is 

good 

٩  

يستطيع أن يقع 

قبل الوقت، 

  ويكون مضافا

  الظُْهرِ  َصَالةَ أَُصلِّى 
يستطيع أن يقع قبل 

  الوقت
I pray dhuhur 

praying 

  البيان :

. فاللفظ "ِإْكرَاًما" هو ْكَرْمُت اْلُمْجَتِهَد ِإْكَراًمامصدر يستطيع أن يكون تأكيدأ. حنو : أَ  )١

، و يف علم النحو "إكراما" يسمى مبفعول مطلق، من الناحية تأكيد لفعله وهو أكرم

 . auxiliary. أما يف اللغة اإلجنليزية، جيعل التأكيد بتذكري موقعه يف اجلملة

 ، I am really in hurryو : . حنVeryأو  really. أو بزيادة I do love youحنو : 
I am very thirsty 

مصدر يستطيع أن يكون عدد الفعل. وهو يبني عدد الفعل حنو : َضَربـْتُُه َضْربًَة مبعىن  )٢

َضْربًَة " يسمى مبفعول مطلق، من الناحية موقعه  و يف علم النحو " ،َضَربـُْتُه مرّة واحدة
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ة اإلجنليزية الجتد الباحثة مثل ذلك العمل. . و أما يف اللغيف اجلملة وهو يبني عدد الفعل

 I hit you threeلبيان عدد الفعل. حنو :  once, twice, three times, etcفيذكر  اللفظ 

times. 

نوع أو مصدر يستطيع أن يكون ما يذكر لبيان نوع الفعل أو صفته. ويسمى مبصدر ال )٣

اللفظ "نظرة احلائر" هو مصدر النوع، يعىن  وِإلَْيِه ِنْظَرة احلائِر.  مصدر هيئة. حنو َنَظْرتُ 

يبني نوع الفعل. وهو مفعول مطلق أيضا. مفعول مطلق الذي يبني نوع فعله يف اجلملة 

  واحدة.

مصدر يستطيع أن يكون نعتا أو صفة. يف قواعد النحو، النعت هو من اسم الفاعل و  )٤

. أما يف اللغة اإلجنليزية يوجد مثل حنو : َمَرْرُت ِبرَِجاٍل َعْدلٍ  اسم املفعول و صفة مشبهة.

 Presentقسمان  هو Participle .Participleبل  Gerundهذا ولكن ال يسمى بـــ 

Participle  وPast Participle . : املثال لألولInteresting Story   مبعىن قصة خذبة، و

 مبعىن َسِئْمُت.  I am boredللثاين : 

يف عمل الفعل هو باستخذام فعل النهي تقريرا  هى آخر  اللغة العربية، يعرب شخص لينيف )٥

مبعىن املنع  Short Prohibitionأما يف اللغة اإلجنليزية، هناك ما يسمى بـــ شفويا.  أو كان

كما قد   No Smokingفيه. مثل :  Gerundفيستخذم  No + Vingالقصري. و يتكون من 

 Shortينا أن نعرف أن هذا الشكل أي أي أمكنة، يوجد كثرية الكتابة مثلها. عليف  رآينا

Prohibition يستخذم حتريريا كان ال شفهيا. هو مستخذم كثرية يف الكلمة للمنعDon’t 

+ Verb 1  : يف املنع شفهيا حنوDon’t Cry !, Don’t Smoke here!, etc.  

٦( Idiomatic expression  هو التعبري املعّني الذي يستخذمGerund للغة بعده عادة. و يف ا

 العربية الجتد الباحثة مثل هذا التعبري.

تقع بعد يف اللغة العربية بني النعت و املنعوت أو بني الصفة و املوصوف فيكون الصفة  )٧

َلٌة. وهذا خيتلف بالقواعد اللغة اإلجنليزية يـْ
اليت يوّقع  املوصوف مثل : عندَك ِكَتابٌَة مجَِ

Adjective  : بعد اللفظ / املوصوف. مثلA Good Writing. 
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هما، ــه، ــمصدر يستطيع أن يقع قبل الضمري املتصل يف حمل جّر مبعى متليك وهو :  )٨

َلٌة. فيكون املصدر  ِكَتابـَُتكِ   َنا. حنو :ِـــ ي، و ِــ ُكّن، ــِك، ــكما، ــَك، ــهّن، ــها، ــهم، ــ يـْ
مجَِ

غة اإلجنليزية هناك (كتابتك) مضافا، و "ِك" هو الضمري املتصل يف حمل جّر. أما يف الل

 ,My, your، وهو : Possesive Adjectiveمثل الضمري املتصل يف حمل جّر و يسمى بــ 

their, our, her, his, its :حنو .Your writing is good فاللفظ .writing  هوgerund  الذي

 ." مبعىن لكyourوهو " possessive adjectiveيقع بعد 

بعد املصدر. فيكون املصدر مضافا و يكون الوقت مضافا  يف اللغة العربية يقع الوقت )٩

مضافا و الظُْهِر مضافا إليه. أما يف اللغة  َصَالةَ الظُْهِر. فيكون  َصَالةَ  إليه. حنو : ُأَصلِّى

 dhuhur. فيكون I pray dhuhur praying. حنو: Gerundاإلجنليزية يكون الوقت يقع قبل 

 .prayingوهو  Gerundيقع قبل 

" مبعىن اليومي، الشهري. بل يف اللغة العربية، Daily, Monthly"أيضا الوقت مثلوجد ي و

 Daily“و ترمجته يف اللغة اإلجنليزية  االختبار اليومي" صفة. حنو : اليومي، الشهري"تقع 

Evaluation”٩هذا خيتلف باملثال يف الرقم  ".ختبار" هو صفة لــ "اال"اليومي . فموقع 

هو سواء   ”Daily Evaluation“أما اجلملة يكون "اجلمعة" مضافا إليه. "صالة اجلمعة" 

   .Gerundيعىن وقع الوقت قبل  ”Dhuhur praying“كان باجلملة 

 

 في تعليم اللغة العربية Gerundالدراسة بين المصدر و  أهمية -٣

  ية :يف تعليم اللغة العربالتقابلية هذه الدراسة أمهية باعتبار البيانات القدمية فهي 

كان شكل يسوي فعله املاضي و بعض من املصادر التسوي. و أما اجلريون شكله  -أ 

يف الكتابة. فللمعلم ينبغي عليه  verb 1كله. واليوجد اجلريون اليسوي   Verbيسوي 

. و لكن سهل nounأن يعرف الطالب أن مصدر هو اسم كما يكون احلريون هو 

سوي فعل املاضي هذا خاصة يف الطالب يف تعريف املصدر ألن ليس كل مصدر ي

 مثل : ضرب، فتح... اخل.املصدر فعل املاضي من بعض من األبواب يف التصريف. 
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و للطالب عليهم أن يفهموا عالمات االسم و الفعل لكي يستطيع أن يفرق بني  - ب 

املصدر و فعل املاضي فضال للمصدر الذي كتابته يسّوي كتابة فعله املاضي. و ينبغي 

مثل : لفظ "حفظ اللسان مهم". هذا  تب اجلملة كاملة بشكلها.للمعلم أن يك

صعب للطالب أن يقرأواها و يفرق هل هو فعل املاضي أم مصدر ألنه مكتوبة 

إذا كتب كاملة بشكله "ِحْفُظ اللَِّساِن ُمِهمٌّ". فيكون "ِحْفُظ " مصدر ألن بالشكله. 

 فعل املاضي اليوجد وزن ِفْعُل. 

 Keepingلَِّسان هو مبتداء و ُمِهمٌّ خربه. يف اللغة اإلجنليزية و يعرف أن ِحْفُظ ال - ج 

mouth  هو .gerund phrase  هناك“is”  أل�اnominal sentence أما يف اللغة العربية .

 و يسمى مجلة امسية. ”is“ال يوجد مثل 

 .To+invinitive يف اللغة العربية هناك مصدر موؤل. و يف اللغة اإلجنليزية معروف بـ -د 

فيمكن للمعلم أن يفهم الطالب �ذا الفروق. يعين أن يف اللغة العربية هناك مصدر 

 gerundولو كان يف أول البيان معروف أن املصدر هو كما كان  to+invinitiveميثل 

 يف اللغة اإلجنليزية.

هذا البحث يهدف للمتعلمني الذين لديهم الكفاءة يف اللغة اإلجنليزية جيدا، ولكنهم  - ه 

كون الكفاءة يف اللغة العربية جيدا أو اليفهمو�ا بتة. فإذا كان املتعلمني ميلال

الميلكون الكفاءة يف هتان اللغتني فعلينا أن نستخدم الطريقة األخرى ليسهلهم يف 

 فهم ما هو املصدر. 

و العالمات لكلمات االسم و الفعل  وافهمعلم الطالب عن املصدر فعليهم أن يإذا ت -و 

ألن مبعرفتها األفعال يعين فعل املاضي و فعل املضارع و فعل األمر، و أقسام احلرف 

من يتكون  وهو املصدر لبعضفهذه تسهلم يف املفارقة بني مها. و هذا خاصة 

املتساية بفعله املاضي. ألن بعض املصدر اآلخر يوجد الفرق الظاهر من  حرفاأل

 مات االسم و الفعل. معرفة عالال أن يفارقوامها مباشرة بية كتابة، فيمكن ناح
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" كتابة. ingيف تعلم اجلريون فعليهم أن يعرفوا أن اجلريون هو سواء مع  الفعل مبزيد " -ز 

ألن اليوجد الشكل كما الشكل يف اللغة العربية. فأّول شيء عليهم أن يعرفواه هو 

 و مواقعه جيدا. (Verb)أنواع الفعل يف اإلجنليزية 

إال املصدر املوؤل فهو  يعمل وظائف االسم. فيستطيع أن املصدر نوع من االسم  - ح 

 يتكون من حروف املصدرية و فعل مضارع. 

للمعلم الذي يعلم هذا الباب فيمكن أن يعطي الشكل على الكتابة العربية لكي  -ط 

يفهم الطالب هل هو املصدر أو الفعل. و علينا أن نعرف أيضا أن املصدر هو 

 سم. فيمكن أن نعمل ما يعمله االسم.يعرب كما يعرب االسم ألنه من الكلمات اإل
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  رابعال فصلال

  الخاتمة

املقرتحات و يف اآلخر ستقدم الباحثة النتائج البحث و قد انتهت الباحثة يف كتابة هذا البحث، 

 البحث التالية:

 خالصة نتائج البحث  -أ 

اخلالصة من هذا البحث يتكون من ثالثة أقسام وهو املساوات و الفروق بني 

  ية. املصدر و اجلريون و تطبيقها يف تعليم اللغة العرب

 : هي  المساوات بين المصدر و الجيرونكانت  - ١

، وكذلك املصدر لديه تكوين Verb 1اجلريون لديه الشكل املتساوي مع   )أ 

 احلروف املتساوي مع فعل املاضي، ولكن خيصص يف أفعال خمصوصة.

 Subject ofو اجلريون يستطيع أن يكون  يستطيع أن يكون مبتدأمصدر   )ب 

nominal sentence 

 Subject ofواجلريون يستطيع أن يكون  ع أن يكون فاعاليستطيمصدر   )ج 

verbal sentence 

 Nominalواجلريون يستطيع أن يكون  يستطيع أن يكون خربامصدر   )د 

predicate 

 Object ofو اجلريون يستطيع أن يكون  يستطيع أن يكون مفعوال بهمصدر   )ه 

verb 
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 Nounيكون و اجلريون يستطيع أن  يستطيع أن يكون مضافا إليهمصدر   )و 

modifier 

و اجلريون يستطيع أن يقع بعد  يستطيع أن يقع بعد اسم ظرف الزمانمصدر   )ز 

Adverb of time 

و اجلريون يستطيع أن يقع  يستطيع أن يقع بعد اسم االستفهام مصدر  )ح 

 Question Wordsبعد َ 

و االجريون يستطيع أن يقع بعد  يستطيع أن يقع بعد اسم اإلشارةمصدر   )ط 

demonstrative 

 : هي (Gerund)الجيرون الفروق بين المصدر و كانت  - ٢

املصدر هو اسم و شكلها يسوي الفعل يف حال خاص ليس كل مصدر   )أ 

حقيقة و  nounأما اجلريون هو ليس  و قد يعمل عمل الفعل، يسوي الفعل

 .دائما verbيسوي  gerundكن شكل ل

. أما يف اللغة )Harokatاملصدر (وكل كلمة يف اللغة العربية) لديه شكل (   )ب 

 .consonantو  Vocalاإلجنليزية يكفي باحلروف 

نستطيع أن نفارق بني املصدر و الفعل ألن يوجد الشكل لفرقهما، أما يف   )ج 

 بنظر موقعهما يف اجلملة. verb+ingو  Gerundاللغة اإلجنليزية نفارق بني 

لمة مصدر الكليس  gerundاملصدر هو مصدر الكلمة يف اللغة العربية، أما   )د 

 Verb 1 / invinitive verbيف اللغة العربية بل 
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املصدر ينقسم إىل املصدر الصريح و املؤول. أما يف اللغة اإلجنليزية هناك مثل   )ه 

 .to+invinitiveبل  Gerundاملصدر املؤول ولكنه ليس 

 يف اللغة اإلجنليزية ال يوجد مثلهمصدر يستطيع أن يكون تأكيدا و   )و 

، أما يف اللغة اإلجنليزية ما يذكر لبيان عدد الفعليستطيع أن يكون املصدر   )ز 

 .once, twice, three times, etcيكفي بذكر 

ويسمى مبفعول  يستطيع أن يكون ما يذكر لبيان نوع الفعل أو صفتهاملصدر   )ح 

 اليوجد مثله.، أما يف اللغة اإلجنليزية مطلق

مثله و يسمى بـ ، أما يف اللغة اإلجنليزية هناك يستطيع أن يكون صفةاملصدر   )ط 

Participle  و ينقسم إىلPresent Participle  وPast Participle. 

، أما يف اللغة العربية اليوجد Short Prohibitionيستطيع أن يكون  Gerund  )ي 

 مثله

، أما يف اللغة العربية idiomatic expressionيستطيع أن يقع بعد Gerund   )ك 

 اليوجد مثله

، أما يف اللغة العربية تقع الصفة بعد Adjectiveيستطيع أن يقع بعد  Gerund  )ل 

 املوصوف.

، أما يف اللغة العربية تقع Possesive Adjectiveيستطيع أن يقع بعد  Gerund  )م 

 قيقع املصدر قبل الضمري.   الضمري املتصل يف حمل جّر بعد االسم ليس قبله،
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  يستطيع أن يقع قبل الوقت، أما املصدر يقع قبل الوقت.Gerund   )ن 

 

و تطبيقها في تعليم  Gerundلخص نتيجة الدراسة التقابلية بين المصدر و م -٣

 اللغة العربية

  باعتبار النتائج املذكورة يف فصل الثالث هذا ملخص منه :

هذه النتيجة خاصة للطالب لديهم الكفاءة يف اللغة اإلجنليزية جيدا و    )أ 

 و�ا بتة.لكنهم لديهم الكفاءة غري جيد يف اللغة العربية أو مل يفهم

يف تعلم املصدر فأول شيء أن يعمله هو فهم أقسام الفعل و فهم عالمات   )ب 

الفعل و االسم. هذا حيتاج ملفارقة بني فعل املاضي و بعض املصدر الذي 

 متساويان يف كتابة. 

 و كيفية استخدامها. Verbيف تعلم اجلريون فأول شيء أن يعرفونه هو أنواع   )ج 

ع أن يعمل وظائف االسم. إال املصدر املوؤل املصدر نوع من االسم فيستطي  )د 

 فهو يتكون من حروف املصدرية و فعل مضارع.

كتابة الشكل يف اللغة العربية هي مهمة ليسهل الطالب يف القراءة و املفارقة   )ه 

  بني املصدر و الفعل (خاصة لبعض املصدر)
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 المقترحات  -ب 

ملزيــــد مــــن البحــــوث يف ضــــوء نتــــائج هــــذا البحــــث العلمــــي اقرتحــــت الباحثــــة بــــإجراء ا

حــىت يكــون أحســن ممــا قــد ســبق. و اللغــة اإلجنليزيــة اللغــة العربيــة  قواعد والدراسات يف جمال

  واالقرتاحات من الباحثة كما يلي:

ة و اللغة تعلم اللغة العربية خاصة يف القواعد نستطيع أن نسّوي بني اللغة العربييف  - ١

يف تعلم اللغة العربية. ألن ة يف تركيب اجلملالطالب  اإلجنليزية. فبهذا يساعد

فاءة يف اللغة يف هذا البحث العلمي هو الطالب لديهم الكاملقصود الطالب 

 اللغة العربية قليال. اإلجنليزية جيدا و لديهم الكفاءة يف 

هذا البحث العلمي يبحث جزءا صغريا من القواعد اللغة العربية، فيستطيع أن يقوم  - ٢

مي يف جزء آخر أو يف نفس اجلزء بل من ناحية الباحثون األخرون البحث العل

 أخرى.

العربية و اللغة األخرى اليت يستطيع أن يقوم الباحثون األخرون بالدراسة التقابلية بني اللغة  - ٣

أن يسهل الطالب يف تعلم اللغة العربية. ألن الطالب اللغة العربية ميكن لديهم الكفاءة 

ة. فيمكن أن يستفيدها لتسهيلهم يف تعلم اللغة يف اللغة األخرى قبل تعلم اللغة العربي

 العربية. 
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